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ο ΗΕΝΕΥ ΕΚΟΝΡΕ, ανα, 

ΒΌΡΙΙΦΗΣΚ ΤΟ ΤΗΕ ὉΝΙΝΕΕΘΙΤΥ ος δαν 

ος κα μή 



ΡΕΕΕΑ{(Ε, 

ΤΗΕ πιαῖη οὈ]εοί ο{ {Πῖς Ῥουο]  ἶ5 {ο Ιπίτοάπος, {ο 5ο] 
Ἐηρ]ϊ5δΏ τααάετ5 5 ΠΙαΥ ε ουτίος ἵπ {Πε πιαίίετ οἱ πιηῖο, 

πε υτίίησς οί {μα [οτεπιοδί πηαδίσα] {ΠΏεοχσῖσί οἱ Αποῖειι 

(τεεσθ; απά γψΙ(Ἡ {Πὶς οὐ]εοί ἵπ νίευ 1 πανε επἀεανουτεᾶ {ο 
5ΗΡΡΙΥ α 5ουπά {εχί απἆ α οἶεαί ἰταηβ]αίίοη οἱ Πῖ5 στθαί νγοτ]ς, 
απά {ο Π]ησίταίε 15 πιοτε οΏδοιτε ῥΡ8δδαρες ὮΥ οἴίαίίοης {ΤΟΠΙ 
οίπετ οχροπεπίς οἱ {1ο 541Πε 5οἶεποθ. Ῥιίΐ Γατίῃετ, 5ίηςε {Πε 
πηῖηςᾶ ος ἴπο πιοάετη τααάετ ἶ5 αρί {ο Ῥε Ῥεςεί ΡΥ Ρτε]αάϊσες 

ἵη τεδρεοί οἱ {Πῖς 5αΏ]εοί---6οπ1ς Οἱ ππίοὮ ατῖδε {Τοπ Πΐ5 
παίυτα] Ὀαί {αΐ5ε αδειιπηρίίοη (λαί α]] πηωδίο πηαςέ {οἱ]ουν (Πε 
δαΠΊΕ Ίαχνς ἰΠαί σονετΏ {ο ΟΩΙΥ πημδίο (Παΐί Ὦε ΚηΠονς, ΝΏΙ]ε 
οίπεις ατε ἆπε {ο {Πα επτοπθοις {Πεοτίες ο{ 5ρεοία]ῖςίς γγπῖοὮ 

Ἠανε Ῥεεη αοοερίθά α5 οετίαῖη ἰταίης Ὦγ α Ριθ]ο ποί η 

Ροββεδδίοη οἱ {πε ενἰἀάεπεε---Ι Ώανα {λοιρφΏί {6 πεοεδδατγ {ο 
ἀεα] αἱ 5οπηε Ἱεπρίῃ γη(Ὦ {Ποςε Ρτε]αάίοες; απᾶά (λίς ἶς ἴπα 
οβῖθί αἶπῃ οἱ {με Ἰπίτοάιοίῖοη. 

Τηε οπῖείσαὶ αρραταίας ἀῑ[βεις {τοπ {αι οἱ Ματαπατά ἵπ 
πο]αάίηρ {Πε τεαάῖηρς οἱ Ἡ ας ρῖνεη ὮΥ Ἠ/εδίρηα!, απά οοἵ- 
τεςίίΏς {ΟΠΠ ΠΙΥ ΟΝΏ οο]αίίοη οἱ {πε Βε]άεη Μ5. ΠΙΔΏΥ 

ἱποοττεοί τεροτί5 Οἱ 15 τοαάἴηρς. 

1 πΙὮ {ο εχρτεδς ΤΩΥ {Παηκ5 {ο (Πε Ῥτονοςδί οἱ ΟτίεΙ 

0οἶ]ερε, Οχίοτά, Μτ. Μαβαβγ, απά Μτ. 1, Ο. Ῥωτεατ, {ΟΥ 
τεαάῖης ἴἩε Ῥτοοίδ, αηά {ΟΓ ΠΙαΠΥ πδεί[ι] 5αρρεδίίοηδ; {ο 

Μτ. Ῥωατγ {ος αἀνίος ΟΠ ΠΙάΠΥ ἀϊβιοιυ]έ ραδδαΡες ο {πο {εχί ; 
απά αὔΌογε αἳ] {ο αποίπετ Ἐε]]ον οἱ Ττϊπί Οοἱεραε, ΏυβρΗΠ, 

ο Μι, (οἩρ[μαι, {οί πιοδί 6επετοῖις απἀ να]ιαθ]ε αἷά ἵπ (πα 
-'.Ῥτεραταίίοη οἳ ἴπε Ἐηβ]Ιδη Ἐταηρ]αοη. 

ΗΕΝΕΥ 5. ΜΔΟΕΑΝ. 

ΤΗΕΙΝΙΤΥ ΟοΙΙΕΟΕ, ΏύΒΙ1Ν. 
«Φεβί. 1902. 
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4ΠΝΤΕΟΡΠΌΟΤΙΟΝ 

Α.--ΟνΝ ΤΗΕ ΏΕΝΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ ἄςΕΕΚ Μύφιο. 

1. Μύῦριο ἶδ ῃΠ ΠΟ 5εη5ε α ιηϊνεισαϊ Ἰαηραασε. 14Κε ἴίς 

βἰδίετ, 5ρεεςῖ, ἴε ἶ5 ἀείετηι]πεά ἵπ ΕΥΕΙΥ οΏδε {ο α δρεςίαὶ 

{οτπ ὮΥ {πο ρ[γσίσα] απά πιεπία] οἨατασίετ οἱ {Πε ρεορίε 

4ΠπΟΠΦ πΏοπι ἴέ ας ατῖδεῃ, απά {Πε οἰτοιπηδίαποςς οἱ {πεῖτ 

επνϊτοηπιεπί. ΤΠε Ρατίῖου]ατ παίυτε οἱ πηηδῖο ἶ5δ ΠΟ πηοτε 

ἀϊδρτονεά ὮΥ {πε {αοί ἴΠαί α πε]οάγ οἱ Ίλασπει 5Ρ6αζς {ο 

.ετπιαη, Ἐτεπο!, απά Ἐηρ]ϊςη θατς αἰῖκε, (Παη ἶ5 (Ώε ρατΏου]ατ 

παίυτε οἱ 5ρεεεῖ ΡΥ {Ἠ6 {αοί εῑαί ἴπε ΤΠ ἴοηραε πας αἲ 

οπς {πιο {Πε τεοοσηίζεά νελὶο]ε οἳ οα]ναιεά (ποιρΏί 

επποισλουέ {λε οἰνίήσεά γγοτ]ά. Απο 
Ἐπτίπετ, ΕΠῖ5 Ππιϊταίίοη ΥΏΙοὮ ἶ5 «ΟΠΙΠΙΟΠ {ο πηηδίο απά 

5ρεεεὮ Ἰεαάς {ο α ποτε οοπηρ]είθ ἰδο]αίίοτ ἵπ {Πε «α5ε οἱ 

Ώιε {οτππετ. Τῆε Ρτίπατγ {αποβοη οἱ Ἱαησιαρε ἶ5 {ο ᾳῖνε 

ας τερτεδεηίαοπς, ἨΝΠείμετ οί {Πε {αοΐ5 οἱ ἴπε ποτά απά 

της 5ου], ος οἱ {πε Ιάεαῖς οἱ {ποιρῆί, οἱ οἱ {με {αποῖες οί 
ἴπε ἱππαριπαίίοη: απά {ο αρρεαὶ ἴο οἳτ επιοίοης (Πτοιρᾶ 

ἴπε τερτεδεπίαίοη οἱ 5οἩ {αοῖ5, Ιάβας, οτ {αποῖε. ΤΠῆϊ5 

5ετνίοε, 50 {4Γ 45 πε αἆτε «αραθ]ε οί Ρρετοερίίοη απᾶ {6ε[ῖης, 

΄ ΠΥ 5ίταηρε Ίαησιασε πΙαΥ Ῥε πιαάε {ο τεηάετ τς αἲ {Πε οο5ί 

Οἱ 5οπιε 5ιιάγ. Ῥυϊ πε ατε απατε ἴΠαί οἳτ ΟΝΏ Ίαηριαρε 

΄.μαᾳ5 αποίµετ Ρούψετ {ου 5; ἴλαί οί νακίηρ Ιππιεάίαίε]γ ἵπ 5 

-'. επιοίίοης {π γη]ς] ατα {α5εά Ῥεγοπά αἲὶ απα]γοί ίπε εβεοί5 

οἱ 185 νετγ 5ουπάς απά {πε {δε]ῖηρς ἴπαί ατε ηκεά {ο ἴποςε 
 φουπάς Ὁγ ἱπάϊςςο]αὈ]ε αθφοσἰαοη. 1ὲ {5 Ἠετα {πα Ῥεσίης 
3 ἴπε τεα] ἰπό]αίίοη οἱ Ίαηριασε, ἴΏε ἱποοπηππυηίσαβ]ε οΏαττα 

.οἳ Ρροείγ {μαί ἄεβες (ταηρδ]αΠἸοη. ἈἘῬτπί ἴΏε πηο]ε πιεαπίης 

οἱ πηπδῖο ἀερεπάς προπ Επί ἱπιπιθάίαία αΡρρεαὶ ἴο οἳς 
Ἡ επιοίῖοης {ΠΏτοισῆ {Πε αςεοοϊαίοη οἱ {εε]ίηπς ση βεηδα Ίο ; 
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αΠά 5ο {λε 5ίΓαηρεηοςς οἱ ἴπε {οτεῖρη πηηδίο οἱ {ο-άαγ, απά 

οἱ {πε ἀεαά πιιςίο οἱ {Πε ραςί ἶ5 ΙηςαροταΡ]θ, {ο {Π6Υ ατε {Ώε 

εΧΡτες»ίοης οἱ επηοϊίοηπς γ/]οἩ {Πείγ Ροββθδδοτς οου]ά ποί 

4Παἱγ5ε, αΏᾶ ἩΕ 68η ΏΕεγεΓ ΕχρεΓίεηςθ. 

2. ΤΗΕ 5416 οοηίταδί αΏρθαι5 νΊεη Ες οοηδίἰάετ πιμδῖς 

ἵη τε]αίῖοη {ο ραϊηίίπρ απά {Πε οί]μετ ατί5 οἱ ἵπιαρετγ. Τ[ε5ε 

Ιαΐίετ αρρεα] {ο ἴπε επποίΙοΠ5 Πο Ί]ε5ς (Παπ πιηδίς, Ὀαΐ {ΠεΥ 

ἆο 5ο ἵπ {με Πςί Ιηδίαησο πιεαϊαίε]γ, (Πτοιρ] {πε τερτεςεπία- 

Ποη οἱ οεγίαίη οὈ]θοίς. Τί ἵ5 απῖίς ἵτας (αί Ἠετε, ας ἵπ {Πε 

σαδε ο{ {ηε επιοίῖοπς Ιπάϊτεσι]γ ταῖδεᾶ ΡΥ Ιαηρααρα, {πε ου]{]- 

ναίίοη οί α ορετίαίπ πιεπία] Παδίξ 15 α πεοθβδατΥγ οοπάΙοη οί 

οἳσ τεοεϊνίηρ {Πα Ῥτορετ ΙΠΙρΓΘΒΦΙΟΏ {ΠΟΠ αΠΥ Ἱοτ]ς οἳ ατί. 

Ῥαΐ ἵη ραϊηίίης απάἆ 5ουἱρίατε ἴπε ππεηία] Παβίέ οοηδῖςί5 

ΡτίπιατΙΙγ ἵπ οτ αθίαάε ποί ἴο ἴπε ππαηηετ οἱ {Πε τερτθ- 

φεηίαίίοη Ὀπί {ο {πε οὐ]εοί τερτεςδηίαά, πΏεγθας ἵη τηιισίς Τε 

οοηθἰςίς ἵη ος αἰΠ(αάε (οννατᾶς {ηε Εχρτθςδίοη Ιδε]{, 

Τα ἱποοπηπιιπίοαδ]θ οἩατασίετ Οἱ πιηδίο Πηάς α 5ἰτ]κῖησ 

Π]αςίταίοη ἵπ {Πε εβεοί υΏίοΏ {πε τειηπαηίς ο{ αποἰεηί (ατεε]ς 

πηε]οάγ Ῥτοάιος οἨ {πα πιοάετη Ἠθεατετ. 30Π16 76αΙ5 αΡο, 

{οί - εχαπηρ]θ, ἱτ Ἐοῦετί Ῥἰενατί ἀειίνετεά α Ιεοίατεο ἵπ 

Ττιπίῳ Οο1εσε, ὨαὈ]ίΠ, οη {με Μιρῖο οἳ ὨὈϊδίαπί Τίπιες 
απά Ῥ]αοε5; απά Π]ηδίταιθά 1 Ὦγ 5ρεοίΐπεης (ποπ νατίοις 
ηαΠοπαΠίες απά Ρετίοάς, 4Ώ αποἰεπέ τοεῖς Ἠγπιπ Ρεΐπς 

Ιηο]αάθά π {πε ΠπηΘετ. Τί Ίνα {Πε ππαπίπποις γετάϊοί 

οἱ αἰἱ {πα πιπβιοίαης Ρτεφεπί {μαῖ, γμί]ε (Πε πηιςίο οἱ {πα 

1655 οἰνῖ]σεά παϊίοηπς ἵα5 οὔεηπ οταἀε, Ῥατρατοιδ, απά 

πηοποίοποις ἵπ {Ἡα Πὶρμεςί ἀἆερτεε, (πε (τθεκ Ἠγπιπ 5ίοοά 

αιΠίε αἶοπε η 15 αὐφο]αίε Ἰαοὶκ οἱ πιθαπΙΏπρ απά 15 

αητεάθεεπιθεά αρ]ίηεςς; απά πηΙοὮ 5ατρτίδε Ίνα5δ εχρτεςςεά 

Ὠιαί α Παίοη νηίοὮ Παά ἀε]ρηίοά αἱ 5αεοεεάίπρ 5εποτα- 

Ποηςδ ὮΥ Τίς αολίεγεπεηίς ἵη {με οίμετ ατί 5Ποι]ά Ἠανε 

{α1]εά 5ο οοπηρ]είεΙγ ἵη {Πε ατί πΥΠῖο] 1έ ρτίσεᾶ απἆ ρταοβῖςδεά 

πηοδί, Ὑεί αἱ ἴλίς οποία ἶ5 αΏ αὈφιτάϊ Ῥαδεά ο {πε 

{α]]αογ (Παί πωαδίο ἵ5 α αηίνειδα] Ιαησιαδαο. Τί Ῥτεδαρροςδες 
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ΤΗΕ, ΡΕΝΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ οξΕΕΚ ΜΌΡΙΟ 

αὈφυτα!γ ἐμαί α πιε]οάγ ἶ5 πιεαπίηρ]εςς 1ξ 1έ ππεαης ποίϊβῖης 
το 5, απά Τε Γοτρείς γΙίὮ εαια] αὈςιτάϊίγ (λαί (πε Ῥεααίγ οί 

αηγίΠίηρ {οι Ἡ5 ἶ5 οοπάἱῖσπεά ὮΥ ος Ρούετ {ο αρρτεοίαίε 1, 

απά οἳς ρούπετ {ο αρρτεοίαίε Ἡ ὮΥ ος ΓαπωϊΠα τί ηπτα τε. 

3. Βαΐ (πουρῃ 1 15 ἱπιροβδίρ]ε {ος 5 ΠΟΥ {ο τεοονετ {Πε 

ππεαπίης ο εΠῖς ἀεαά πιαςῖο Οἱ αποϊεηίῖ (ἴθεος, απά πε]ςπίρΏ 

Ἱππροδδίρ]ε {ο αοοπςίοπι Οἳ Εατς {ο αρρτεοίαίε ἴέ5 {οτπῃ, πε 

ο5ἩΏ αἲ Ίεασί σεαάγ αν α πιαίίοτ οἱ «ρεοπ]αίΐνο Ιπέετεςί ἐς Ίαψη6. 

Οἱ 1ΐ5 αοεϊάεποε απά 5γηίακ α5 {ΠεΥ Ἠανε Ό6επ Παπάεά ἆοσπ 

ἴο ας ὮΥ 185 ρταπηπιατίαΏς. Το τὶς επἀ οἳτ Πτςί 5ίερ πηαςί 

δε {ο ππαΚκε ους οοπεερίῖοης οἶθατ α5 {ο {πε {οτπιαὶ παίατε 

οἱ πιιςὶς ἴπ σεπετα]. Ἠ/ε Ἠανε αἰτεαάγ 56εη {]αί ἴΠε {Παπείίοη 

οἱ πιαφῖς {5 {ο ενοΚε οξτίαίή πιοοάς ἵπ τς ΒΥ {πε απεοεϊαοη 
οἱ {εε]ῖπρς γα 5εηδαίίοης, ἙῬιΐ {πε πιαζετία]. οἱ ἴηεςε 

5εησα(Ίοης ἴ{ ἄοες πο Ππά ἵη παίιτε, Ότί Ρτονῖάες {οτ 15ε]έ, 

ὈΥ οτεα(ῖης οιίέ οί {πε ομαος οἱ ΙπβηΙεε 5ουπάς α ποτ]ά οί 

5οιπᾶ-τε]αίίοης, ἃ 5Υ5ίεπι ἵΠπ πΠῖοἩ εαοὰ πἹεπιρετ Ὠας 15 

τε]αῖοη {ο 6Υετγ οίἴπετ ἀείετπιῖπεά Ἰητουιρῃ {ες ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

τε]αίῖοη οἱ α]] {ο α βχεά ορηίτε. Τμπε Ιάεα οἱ 5υςεῖ α δΥ5ίεπι 

Ἱπιρ]ες (πο {αοΐς. Τη ἴίηε Πτςί Ρίασε, πο 5οαπά ἶ5 α πιαδίσα] 

σουπά εχοερί ας Ροτοείνοά ἵΏ ἵὲς τε]αίίοη {ο αποίπες 5οππά ; 

{Ώ ἴμς 5εοοπά ρίαςσς, μετα ἶ5 α ἀῑτεοβῖοι ἵπ ἐΠῖς τε]αξίοη ἵπ 
ἴιαί οηε οἱ {πε {ο τε]αιθά 5ουπάς πηασί Όε Ρετοεῖνεᾶ {ο ὃε 
ἴπε ἵππετ, οἵ Πεατετ {ο {με οεπίτε]. Τῃις ἵπ {Πε ο͵οτά 

δε---τλ----- ος ἵη {Ἡε Ρτορτεδδίοη Εζ--------τς-- 
«7 9) 
νε φουπάς 7 απά ε Ῥεοοπης πωπθῖσα] (τουρὶ ἐΠαίτ τε]αξίοτ 

ἵο οπε αποίµετ, απά {Ώτοιςῃ {Πε ρετοερίίοη ἵπ αΏΥ Ρατίςι]ατ 

σα5θ (Παί οπθ οἱ {Ἡεπῃ ἵδ πιοτε οεηίταὶ (Παπ {πε οἴπετ; ἵπ 

χε ευ οἱ {οι εχαπιρἰε ἴμαί {με ο, ἵπ ἴπς ΚεΥ οἱ 3 εἶναι 
Ώιε 715 πεατετ {Ἡς πιιδίσα] οθηΐτε οἵ {οηῖς, 

Σ Νεατετ, αι 15, ἵπ τεςδρεοί οἱ αἰπι]ατίέγ, ποί οἱ οοπεραίγ. Ίπ 

Επῖ5 5εηςε, ἴἩε πεαγεςί ποῖε {ο ΑΠΥ βίνεπ ποῖε 5 1ΐ5 οείανε. 
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Ῥιΐ ης ας ες απ](Ώπαθίίοα] ΙΠέπΙΠοΠ οαηποί αρρτεμεηπά αἲϊ 

τε]αίίοης ψΙἩ εα ια] 6α56, Ῥιΐί βηάς {ος εχαπηρ]ε {πε τε]αίίοι 

ᾷ ποτε Ιπίε]Ηρίδ]ε παω 4987; απά ας (πε αἱρΏί αρρτεμεπᾶς 

Όλα τε]αίοη οἱ α Ίπο {ο 15 ρετρεπάϊου]ατ πιοτε τοαά!]γ ἴπαπ 

ειπα τε]αίίοη Ῥείνεεη (πο Ἰἶπες αἱ 4η αΏθιε οἱ 87 ἆερτεες, 

5ο ἴΊετα δίαπἆ οί {ΤΟΠ απποης {πε Ιπβηϊίο Ρρορρίρ]ε 5ουπά- 

τε]αίίοης α Πποϊτεά οἶαδς, οοπωπηοπ]γ ολ]]εά οοποοτάς, γηπ]ο] 

ἴπο εαί ρταςρ5 απ τεοορηῖσες νηίποισέ εβοτί απά Ἱπηππεάϊαίε]γ, 

απά ἴπεςε {οτπα {πε εἰεπιεηί5 οί ενετγ πιιδίσαὶ Υρίετι. ἸἈΝοί 

Ἰπάεεά {λμαί αἱ] πιιδῖοα] 5Υδίετης ατα {ουπᾶεά οἨ ἴΠθ 58ΠΊ6 

εἰεπιεπίατΥ τε]αίίοης. ᾿Ὀπίνειεα]]γ τεοορπίζεᾶά αξ Ὀε]οηπρίπς 

{ο {λίς οἶαδς ατε ἴπε τε]αίίοπς Ῥείνθεη αΏηΥ 5οαπά απά ἵῑς 

οοίανε αΏογνε οἱ Ῥε]οῦ, εἴίπετ Ῥείηπρ τερατάεά ας {οπίςο; {πε 

τε]αϊίοη 'Ὀείπεεη α δουπά απά 15 Ἐουτίῃ αΌονε, ἴηε Ἰαΐίετ 

Ρεϊίηρ τερατάεά ας ἰοπίς ; {πε τε]αίίοπ Ῥείπεεη α ποίε απά 

ές ἘΙΠΏ αΏουνε, ἴἩε {οΓΠηε Ῥεΐης τερατάεά ας ἰοπίο. ῬΒαί 

[πο τε]αΠοη οἱ {Πε Μα]οτ ΤΠϊτά πΠῖοὮ Ρρίαγς 5αοἳ α Ῥτο- 

πιϊηεηί Ρατί ἵηΏ πιοάθτηΏ πηλδίο ας Πο Ρ]ασς ἃ5 αΏ ε]επεηίατγ 

τε]αίίοη 1Π ἴΏε 5Υ5ίεπι ο{ Αποϊοηι (Πεεςθ. | 

4. Ῥαΐ ενἰἀεπ{]γ {ηεςε {ευ τε]αίίοης γοπ]ά σο Ῥαΐ α Πα]ε 

ΨαΥ ῃ {ης οοηςΗ(Η{ίοη Οἱ α 5Υ5ίΕΠΙ, απ τημςίο {ο εχίεηά 15 

δΡΠετε Ία5 τεςοῖτςε {ο {πε πηθᾶίαίε ρετοερίίοΏ ο τε]αίίοης. 

Της ἴπετο ατα 5δοιπά-τεἰαίΙοηΏςδ, ΙΠίοὮ {πε θατ, απαδίε {ἔο 

βταςρ ἴπεπη ἹπηπιεαίαίεΙγ, οπΏ αρρτεΏεπά ῬΥ τεδο]νίηςρ (επι 

Ιηίο {πα εἰεπιεηίατ) οοηποοτάς. Ίπ οςτ ἀῑαίοπίο 5οα]ε οἱ ε 

{οτ αχαπηρἰθ, {πε τε]αίίοη οἱ ὦ το ε ἵδ τεδο]νεά Ιπίο ἴπα 

τε]αίῖοΏ οΓ 4ἴο ϱ, αηπά ο ρίος Τηας ἴπετε επίετ ΙΠίο 

α πηυδίσα] δΥ5ίεη], Ὀεδ]άες ἴπο εἰεπιεπίατγ οοποοτάς, αἲὶ ἔποςα 

5ουπά-τε]α(ίοηπς νμῖοὮ τεδυ]έ (οπι {πείτ οοπιροβῖίοπ; απά 

(ο ίπε οοπιρ]εχίίγ οἱ 5πεὮ οοπιρουπά τε]αίίοης ἴΏθτε 568ΠΊ5 

το 6 πο Ηπιϊε αἰπει ἵη {ἩθοτΥ οἵ ἵπ Ῥτασίίος. Τήηετε ἶδ πο 
οΏοτά, ηΟ ΡΓΟΡΙΕΡΦΙΟΠ ΏΟύεΥεί οοΠΠΡΙΕΣ, Πούενετ απρ]εαδαηί 

αἲ Πισί Ἠθατίηρ, οἱ ΝΏΙΟὮ Ὑς Ο62Ώ αβδετί {λαί Ιε ἶ5 παιδίσα]]γ 

Ιπροδδίθ]θ, ΤΠε οπε {Πίπρ πεεά{ξα] {ο πιακε Τέ πηιδίσα] 15 
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Ειαί {πα τε]αίοη οἱ ἴτ ρατίς {ο οη6 αποίΏετ απά {ο ἴπε 

Ρτεεεάίηρ απᾶ 5αεεεεάίηρ 5ουπά5 Ὃε οεοπιρτεμεηρίρ]θ. 

Τί 15 αἶδο Ῥο5βίθΙθ, (Ποιρῃ ρετμαρς α ἶἱσηπ οἱ ἱπιρεγίεοί 

ἀενε]ορππεηί, ἔμαί α ποίθ ΠΠαΥ επίετ Ιπίο α πιιδίσαὶ 5γςίεπα 

(πτοις] Ῥείης τε]α(εά ἔιζείεγήμαίεῦν ἴο α ππεπιρετ οἱ ἴαί 

βγδίεπι.. Της πε παὶρΏί αἁπιῖε α Ραδδίπρ ποίε ἂ5 ]εαάϊης 

ἴο οι ποπι α Πχεά ποίε, π](μουί {Πε ροβίοη οἱ {ε {ΟΓΠΙΘΕ 

Ρεΐπρ εχαο!]γ ἀειετπα]πεᾶ. 

Ῥουηά-τε]αίϊοηΏς οαη Ὦε Ρετοεϊνεά Ῥείπεεη ςἰπιπ]ίαπαοι5 

απά 5ιοσεδείνο 5ουπά5 ακα. Ίπ {πα {ΟΓΠΙΕΙΓ ϱ35ε Ἡε Ώανε 

ἨαΙΠΙΟΠΥ ἵπ {πε πιοάᾶβτη 5εΏ5ε οἱ (με ποτά, ἵπ {Πε Ἰαΐίετ 

πηε]οάγ; {πε ἀἰπετεποο Ῥείπεεη ἴπεδο Ῥῆαςες οἳ πιιδίς 

Ρεΐηρ αοοϊἀεπία], ποί εδδεη/ία]. 3 

Τπε ἀενε]ορπιεηπί οἱ α δΥγδίΕΠΙ 5ΗοἩ α5δ πε Ὠανο Ῥεεῃ 

οοηκΙἀετῖαρ νη]] Ῥτοσθεά Ἡροη πο πες. Όπ {πε οπε Παπά 

ἴπε οτανίης {οτ ἀῑνειςίίγ γη] ]εαὰ ίο πε οοπιρϊπα(ίοης ΟΕ 

τε]αίῖοπ5, απά 5ο {ο {πο γΙάεπίηπς οἱ ἴπα 5Υ5ίεπι απἀ (πε 

ππυ]Ηρ]ἰσαίίοη οἱ ἵῖδ ππεπηρεις5; ἨΝΠΙΙε οἩη {πα οίπετ Παπά 

νε ϱτοΝΊης 5εηΏ5ε οἱ απ γη] ρτεςς {οί α οἶο5ει ἀείετπαῖπα- 

Ποη οἳ {πε τε]αίίοηπς, αηά τεδυ]έ ἵπ {Πε ῬαπίςσηΏππεηί οἱ {ποςε 

ποῖες ψ]οςε τε]αίίοηΏ5 οαηποί Ὦ6 εχαοί]γ ἀεετπιπεά. 

5. Τη {λε πικῖο οἱ Απεϊεηέ ἄτεεςε νε ατα αδίε {ο ἴταςθ, 

Ώιοιςση απ{οτίαπαίε]γ γηἩ 5ΟΠ1Ε ΡαΡ5, ἴπε Πτςί 5ίερς οἱ 5ης] 

.α ἀενείορπιεηί, Τε εατ]εδί σἰαάεηίς οἱ ἴΠε φοίεποθ, {Π 

επἀεανουτῖης {ο εσἰαὈ]]σΏ α 5οαἷε οἵ 5γ5ίεπι ΟΙ τε]αίεά ποίες, 

βίατίες ας ἵνας πατυτα] {τοπη {ως 5πια]]εςί {πίετνα], (νε Ῥουπάίης 

ποῖςς οἱ πηίοὮ αβοτάεά αηΏ εἰεππεπίατγ τεἰαίίοηι. ΤΗί5 ἴΠεγ 

{ουπά ἵπ ἔἶιο Ιπέετνα] οἱ {πε Ἐουτίῖι, ἵπ ψΏίοὰ (πε ΠίρΏετ ποῖε 

6 {οηῖο; απά ΕΠπῖδ ππε]οάϊο Ιπέετνα], εδςεηΙα]]γ Ιάεπίίσα] η 

οἳς οοποοτά οἱ {με ἘΙΙΙ, π]αΥ ὃε τερατάεά ας {πα Γαπάα- 

ππεηία] 5ουπά-τε]αίίοη οἱ ἀτεε]ς πιηδίο. ΊλΠεη ἴπεγ Παά (ας 

5εουτοά α ἀεβηῖτε Ιη{ετνα] οἩ {πα ἱπάεβπῖτο πε οἱ ΡΙ(οΒ, ἐπείτ 

ηεχί ΟΟΠΟΕΓΗ Ία5 {ο αποετίαῖη αἲ πηαί ροῖηίς {Πε γοῖςε παϊρηξ 

Ἱερϊήπιατε]γ Ὀτεαίς ἴτ5 Ίουτπεγ Ὀείγεεη {πε Ῥουπάατίες οἱ ΕΠί5 
ανν. 
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Ιηίεινα]. Ῥυΐϊ Πο Ίπθτε {ηε5ε Ροῖηίς {ο 6 αδοθταϊπεά 

Ῥ]αίπ]γ, ποῖ ὮΥ {πε οχκαοί ἀείεπηϊπαίίοη οἱ (Πεῖτ τε]αίίοη {ο 

Πιο Ῥουπάϊπρ ποίθ5; {οτ (Πε Εουτίῃ γγας {Πε 5πια]]εςί Ιπίθιναί 

Πιο τε]αίίοη οἱ πποςς Ὀουπάίπρ ποίθς {Πο (τεεἷ εατ οοι]ά 

ἱπιπιεάϊαίε]γ αρρτεμεηᾶ; απά {ογ πιαᾶϊίαίε Ῥετοερίίοῦ {πε 

πημρίοαὶ Ιάθα Ίγα5 α5 Υεί ἱπππαίμτο, ϱΟοπδθαιεπί]γ, {Πε {π- 

{τπιεάϊαίε ποίθς, Παΐενετ {Πεγ πιὶρηΏί Ῥε, οου]ά οηΙγ δε 

αρρτελεηάεά αἂ5 Ραδδίηρ ποίθς, Ιηάείετπιϊπαίε]γ τε]αίοά {ο 
ενα Ῥουπάατίες οἱ: 5οαἷθ. Ενίάεηί]γ ἴπεω {πε ΠΙπΙὈες 

οἱ 5αοἩ ποίες πημδί Όε Ηπιίεᾶ. ΤΠε 56εΏ5ο οί υΏΙ(γ γπ]ο] 

εις Ὦγ απγ ἱπαάεαιαίε ἀείετπιηαίίοη ο τε]αίίοης που] 
Ῥο οοπιρ]είεῖγ Ἰο5ί 1Γ {πα ἱπάείετπαίπαίε τε]αίίοης γγετε Π- 
ἁπ]γ πα]Ηρ]εά. Έτοπι ἴπεςε οοηκἰἀεταίίοης τεςι]εά οπε ος 
έχε ῆτςί Ίαννς οἳ τεέϊς πιε]οᾶγ. ΤΗ68.Φοα]ε ἴἶναί Ῥερίης γε 

ΔΏΥ ποίθ, απά οπάς η 15 Ῥουτίῃ αΏονε ἵδ αἲ πιοδί α 
ἰαίταοΏοτά οἱ 5οαἱο οἳ ἴοιτ ποίες---ίπο Ῥουπάίηρ ο: οοἩ- 

ταἰηίης ποίςες, ἴπο Ιπίετπιεᾶίαίε οἵ οοπίαἰπεά. 

6. Αραϊη »-α[ίλοαρῃΏ {οτ {ηε {εοσῖδί α πΙπΙπη Άη Οἱ πηυδίσαἱ 

Ιηίετνα] 5 α5 αὈκιτά α5 α ΠΙΙΠΙΠΙΗΠΙ οἳ 9ραος οἵ Ππηε, γαί, 

{οι {ια Ῥιτροςδες οἱ ατί, 1 .πα5 ἱππροβεῖρ]ε ἰΠαί αηΥ ἴνο ος 

Ώιεςε {ουσ Ροϊηίς οἱ {πε 5οα]ε 5Ώομ]ά 1ε 5ο οἶοςδε ἰορείμει 

Ώναί {ης νοῖοε οο]ά ποί ρτοᾶιοε, Οἵ ίππο θατ ἀῑδμπραϊδα {πε 

Ιηίεινα] Ὀείπεεη {Πετι. Ίας ἵί ίπεη ροβδίρ]α {ο ἀείετπιῖπε 

έοτ Ρτασί(ίοα] Ριχρος5ες {πε απια]]εδέ πιιδίσα] Ιπίεινα]» Το 

Εις απεςίίοη {πε (τθε]ς (εογίςίς Ρανε {πα ΙπαπίπιοιΙ5 τερ]γ, 
ευρροτίίηρ 1 ὮΥ α ἀῑτεοί αρρεα] {ο [αοίς5, (μαί {λε νοίοθ ο8Ώ 

5ίης, απά {ης εαχ Ῥετοεῖνε α απατίεΓ-ίοπε3; Ραΐ ἴαί απγ 

5πηα]]εγ ΙΏίετνα] Ἶϊες Ώεγοπά {Ἡθ Ρούετ οἱ 6ὰτ απά νοῖςε αἰίκα, 

Ὀἱρτερατάίηρ ἴπεη ἴπε οτάετ οἱ {η ἰπίεινα]ς, απά οοἩ- 
φἰάετίπρ οΏ]Υ ἰΠεῖτ πιαρηϊαάες, ΝΕ «ΔΏ 5ε6 {Παί οπε Ροβεϊρ]α 

ἀϊνίδίοη οἱ {Πα {είταςποτᾶ Ίνας ΙΠπίο Όπο απατίεΓ-ίοπες απά 
1 Της ἴοπε ἶ5 πιαδίὶσβ]]ν (ποί πιαίλεπια(ἰσα]]γ) ἀείεγπιπεά α5 {λε 

ἀϊῄογεηςε Ῥείννεεπ ἴπε οοποογά οἱ {πε Ἐουγία απἀ {πε οοποοτά οἳ 

Ώιε ΕΙΠΕ. ΈΤηεςε Ιαΐΐετ αραϊῃ ατα πιιδίσα]]γ ἀείετπι]πεά ὮΥ πε ἀῑτεοί 
ενϊάεποε ο{ {Πε εαΓ. 
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α ἀἴἴοπε, ος 5ρ868 Οἱ Όπο ἴοπε5; {Πε επιρἰογππεπί οἱ {μεςε 

Ιηίετνα]ς οΏατασίετίζεά α 5οα]ε α5 Οἱ {Ώε Ἑπλατπιοπίο σεηι15. 

Οἵ αραΐη, επιρ]ογίης Ίατσετ Ιπίειγα]5 οπο πηὶσΏί ἁῑνιάε {νε 

ιείτασΏοτά ἰπίο, 5αΥ, Ώπο-ἰΠ]τάς οί α ἴοπε, απᾶ {Πε 5ραοε ο{ 

α ἴοπε απά Πνε-ιχίης: ος Ἰπίο ΝΤΟ ΦΕΠΙΙἴΟΠΕΡ, απά {Πε 5ραςς 

οἱ α ἴοπε απά α ΠαΙξ, ΤΠα επιρ]ογπηεπί οἱ {πεςε ἀῑνίδίοης 

ΟΓ ΑΏΥ Ἰγίπς Ῥείψεεη ἴΠεπι πιατκθά α 5οαἷο α5 (Πτοπιαίϊς, 

Οτ ΕΒπα]Ιγ, ὮΥ ἴπαε επιρ]ογπιεπί οἱ ἴπο {οπες οΠ6 πηῖσηί 

Ῥτοοθεά {ο {πε [απιίατ Ὠἱαίοπίο βεηΆ5, ΙΥπῖοη ἀῑνιάεά {πα 

{εἰταςΏοτά Ιπίο ἴνο ίοπες απά α 5δεΠηΙἴίοπθ. 

ΜιαοὮ ποπάετ απά αἀπιϊταίίοη Ὠας Ῥεεηπ γαςίεά οἩ {πε 

Ἐπλατπιοπῖο 5οαἱε ὮΥ Ρθ6ί5δοΏ5 ἨΠο Ώανε πηῖςςεά {Πο ἴταε 

ΤΕΔΣΟΏ {ΟΥ {Πε ἀἱδαρρεαταηπςοε ο{ {πε αιατίετ-ίοπε Ποπ Οἱ 

πιοάετΏ τηυδίσα] 5Υςδίεπη. Τί5 ἀἱδαρρεαταπεε ἶδ ἅπε ποί ἴο 

ἴπε ἆπ]]πεςς οἵ ο0αἵ5εΏεςς οἱ πιοάρτη εατ ο γοῖος, Ῥαΐ {ο {Πε 

{αοῖ ἴμαί ἴΏε πιοτε ΠΙδΏΙΥ ἀενε]ορεά απ οἱ ος 5Υδίεπι 

ἀεπιαπάς {πε αοουταίε ἀείετπιίπαίίοη οἱ αἲ 5ουπᾶ-τε]αίῖοης 

ὮΥ ἀῑτεοί ος ἰπάίτθοί τε5ο]ΙίοΏ Ιπίο οοποοτᾶδ; απᾶ 5Η6Ώ 

α ἀείειπιϊπαίίοη οἱ απατίετ-ἴοηες ἶ5 πιαπ/{εςί]γ Ιπροββῖθ]ε]. 

7. Βαΐϊ ἴπε οοπδ(αίοη οί ος {είταοΏοτά 5εα]ε ἶ5 ποί γεί 

οοπιρ]είεά. Ίε Ἠανε αδοαεπαίπεά {πε ππαχίππἁπα ΠΠηΡετ 

απά ἴπα νατίοας ροςδείρ]ε πιαρηϊάες οἱ {πε Ιπίεινα]ς; Ῥαΐ 

Ώχείχ οτάετ Ώας γεί {ο Ὦε ἀείειπιίπεά. ΊΠ {πε Ἐπλατπιοπῖς 

σεηις, {οί εχαπηρ]ε, ἩΠεη γ/ε α1θ Ῥαδδίηρ ἴο ἴΠε ἰοπίο {ΤΟΠΙ 

ἴπε Ἐουτία Ῥε]οιν, 5Ώα]] νο σἷπς ααατίετ-ίοπς, απατίετ-ἴοπε, 

ἀϊτοπε; ος ἀῑοπε, απατίετ-ίοπε, αΠατίετ-ίοπε; οἵ αυατίεχ-ἴοπε, 

ἀϊἴοπε, αιατίετ-ίοπε; ΟΥ ατε α]] ίπεςε Ρρτορτεδείοης εαια]]γ 

Ἱερίεπιαίε» Το ἴλεςε απεσίῖοης {πε (τθεἷ ἐΠεοτίσίς ρῖνε 

{πε απαιαΗΠεά απά ππαπίπιοςς 4Ώ5Μ6τ, ποί ἀείεπάίης ἴε ΡΥ 

8ΏΥ ατσιπιεηί, (μαί ἵη αἲ] ἀῑνίδίοης οἱ α ἰείτασμοτά ἵω ἨΠΙο[ 

ἴπε Πίρῃεςί ποίε ἶ5 {ομίο, απᾶ πε Ἰοψεσί ἘουτίὮ Ῥε]ουν, ἴΏε 

Ἰοψοςί ἰπίετναὶ πηιδέ Όε Ί65 (μαπ ος θα ια] {ο {πε πηϊάά]ς, 

απά 1695 (απ τἩαο Ἠϊρ]εςί, 
1 9εε Ῥε]ουν, ποίε οἨ Ρ. 115, Ἱ. 8. 
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Της {6 δοπεπιες οΓ{]ε {δίτασ]Ώοτά 5σα]ες Ιπ{πείμτεἙ βεπετα 

ατα Ππα]]γ ἀείετπιϊπεά α5 ίΠεγ αρρεαι {π {Πε {ο]]οπ/ηρ {αθ]ε:--- 

ΤΑΡΙΕ 1. 

ΦΟΗΕΜΕ ΟΕ ΤΗΕ,  ΕΝΗΑΕΜΟΝΙΟ ΤΕΤΕΑΟΗΟΕΡ 580ΑΙΕ 

ΟΕ ΤΗΕ ΤΟΝΙΟ 4. 
Ω. 

ΓΕ 

ο πο ο. 
ΦΟΗΕΜΕ, ΟΕ ΤΗΕ ΟΗΕΟΜΑΤΙΟ ΤΕΤΕΑΟΗΟΕΏΌ 580Α1ΙΕ 

ΟΕ ΤΗΕ ΤΟΝΙΟ «4. 

μερών 
ΘΟΗΕΜΕ ΟΕ ΤΗΒ ΡΙΑΤΟΝΙΟ ΤΕΤΕΑΟΗΟΕΡ 860ΑΙ.Ε, 

ΟΕ ΤΗΕ ΤτονΙόο «4. 

π! 

ἢ ! 
1 | ] 

μι ώς ων ενος 

Τη (πίς {αῦ]ε {γε Γο]]ογίηςρ Ροϊπίς ατα {ο Ὀο ποϊεά :--- 

(4) Τη αἱρῃ Χ ἶ5 ιδεά ἴο δἱρηί ἴλαί (λε ποίε Ρείοτα 

ἨΠΙοὮ 1ἱ ἶ5 ρ]αοθά {5 «Ώατρεπεά α αΠαΓ{εΓ-ἴοΠ6. 

(2) Τηπε ἀῑδμποίίοη Ῥείπεεα {πε ἀεβηϊεῖν ἀείειπιίπεά 
Ῥουµπάϊης ηοίθς, απά {πε Ιπάείετπιϊπαία ραδδίηρ ποῖες ἶ5 

ῬτουρΏί οαί Ὦν αχΙὈΙεῖπρ ἴε ΓοΓΠηεί 5 πηἰπίπῃ, {με ]αΐΐτετ 

α5 οτοίς]είς. 

(4) Βενετα] ἀῑνίδίοης ατα Ῥοβείρ]ε ἵπ ἴπε ΟἨτοπιαίίο απά 
Ὠιαίοπίο 6επετα (5εε Ῥε]ον, Ρ. 116): ἔλοςδε ἴακει ἵη {Πῖ5 
ἴαὈ]ε ατα πιετε]γ ἰγρίσα]. 

8. Τμε Ἱπιροτίαπος οἱ :Πῖ5 ἐείταςλοτά 5οαἱε οαΏ Πατά]γ Ῥε 

ονειταίεἀ, {ος 1 15 {ε οτἱρίπα] απίί ποπ (Πε ππ]ρ]οαεῖοη 

οί νΠὶοὮ ἵπ νατίοας ῬοδίοηΏς 4ἴο5ε αἲ] ἴπε Ιαΐετ (τθεῖς 

οα]ε5: απά ἴέ ἵ5 {ο Ῥε οὔδεινεά ἴπαί {ε {οπαΠίγ οί (5 
οα]ε {5 πιοδί ἀῑδιιποι]γ οοποεϊνεἁ απἁ επιηοἰαίεά ὮΥ {πε 

{Ππθοτίςί5. Ατἰδίοχεηις ἶδ ηενετ ΥΘαΙΥ οἱ τεπη]πάίηρ ας {ναί 

{με ποτε Ῥετοερίίοη οἱ Ιπίετνα]5 οαηποί εηπαΡ]ε 5 {ο απάεί- 
δ 



ΤΗΕ ΡΕΝΥΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ αξΕΕΚ Μύυρις 

5ίαπά α 5αοοβδΣίοη ΟΓ ποίες; ἴπαί πε πηιδί αἶδο αρρτεμεπά 

ἴἩς δύναμις οἵ Εαποβῖοη οἱ θαεῖὰ ἱπάϊνίάια] ἵπ ἴἶε 5ετίθς. 
Τηις {πε Ἠϊρηεςί ποίε οἱ {πε (είτασΏοτᾶ, πΠϊοὮ αἲ α Ιαΐετ 

ρετῖοά γΊεη ἴΠε δοα]ε ἵας επ]ατσεᾶ, ορίαϊπεά ἴοπι ἴτς5 

Ροβίοπ {ηε παπηε οί Μεςε, οι π]άά]ε ποίε, Πο]άς ἵπ τε]αέίοῃ 

"το ἴπε Ἰοπεςί ποίε {πε ΓαποίίοΏη ΟΓ αΏ ἀρχή ος {οαπάαβοῃ, ἴπ 

οίπει ποτάς οἱ α ἰοηῖο. Έοτ ]15ί α5 σα15ε απᾶ εΠεοί, (Ποιςῃ 

ΏπεΥ εχἰσί οηΙγ ἵω ἰΠεῖγ τε]αίίοη {ο οπε αποίπετ, ἆο ποί 

ἀϊδεματρε Ίκε {αποίίοης ἵπ ἴπαί τε]αίοη ΙπαδπιιοὮ ας ἴπε 

εβεοί Ίεαης προῃπ {Πε οαᾳ5ς, Ὀαί ποῖ {ηε οαἳδε προη ἴμε 

εβεοί; 5ο {ποιρΏ {πε Ἠἰρηεςί απά Ἰοηεςί ποίες οἱ {πε {είτα- 

ελοτά ατε πηυκίσα] ποῖίες οϱΙγ {μτοιρῃ ἰπεῖτ τε]αίίοη {ο οπε 

αποίμετ, γεῖ ἴπαί τε]αίοη ἵ5 οοποεϊνεά α5 Ἱπιρ]γίηςφ {πε 

ἀερεπάεποε οἱ ἴπε Ίονετ προπ {Πε Πϊρπετ, Ὀαί ποί οἱ {πε 

Πἰρίετ προη {με Ίούψετ. Τηε Ιπίετπιεάϊαίε ποῖες αραίη ατε 

τερατάεά α5 ππετε 5ἰορρίπρ Ρίαοες οί αρρτοχἰπηαίεΙγ ἀείετ- 

πη]πεά Ροβίίοη {Π {Πε ῬΡαδδαρϱε Ὀείπεεη {πε Ῥουηάατίες. 

Αεεοτάϊπς ἴο {πε (τεε] {εγπΙΙποΙοςΥ ἴΠεΥ 4ἴε κινούµενοι ΟΙ 

πιοναβ]ε ποίες α5 ἀἰσηηριϊσπεά {οπι ἴἩε ἑστῶτες οἱ Πχεά 

ποίες, Ῥείπεεη νηΙοὮ {ἨεΥγ 5ίαπᾶ. Έοτ 5ἴπος ἴε 655εηςε 

οί α ποίῖε ἶ5 ποῖ 15 Ῥρίασε ἵπ α ρτοαΡρ, Ὀαί ἴῖ5 {αποίοη ἴπ 

ἃ 5Υ5ίεΠ., αηπ Ἐπηατποπίς, α ΟἨτοπιαίς, απᾶ α Ὠἱαϊοπίο 

Ρᾳ55ίηρ ποίθ ατε ποί {ο Όε τερατάεά ας (ητεε ποίες, Ριΐ α5 

οπε νατίαθρ]ε ποίε {π (ητεε ροβίίοης, 

Ένεηπ ἵξ πε ἀῑδτερατά {με Ἐπλατπιοπίο απᾶ ΟΠτοπιαίίς 

6επετα, απά «οπΠπε ος αἰζεηίίοη ἴο ἴπε Ὠἱαϊοπίο, πο 5Ώα]] 

5θε]ς Ίη ναΐη {οτ α Ρρατα]]εὶ {ο {Πῖς {εἰτασποτά 5οα]ε ἵπ {πε 

εαβείσα] 5Υςίεπω οἱ πιοάετη Πημδίο. Ίε «4η ἀεξοεπά {ποπι 

ἴμε {οηίο α ἴο {Πε ε Ὀε]ου 1 ὮΥ ἴἩλε ΡτορτεςςίοΏ 

Ω. Ω 
1 ῃ . “ τας ε., 

ΕῷΞΕΓΞο- ΓΕ: Ρας νο ρτορτεκίου [ῷ- ο -ᾱ---ᾱ- 
{ο {πε {οπῖς α, ἴποιρ]Ώ οί {εαπεπί οοούττεησε {π ]οσαί πιασίς, 

Ώα5 Ρα59εά «οπιρ]είε]γ οί οἱ εἰαδείσαί 1156. 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

ο. Ίπεη (Πῖδ πἹθαρτο ρτοιΡρ οἱ {οατ ποίθς 1να5 Γεἰί ἴο Ὃε 
Ιπαάεαιαίε {ο ἴε εχρΓθδ5ΙΟΏ οἱ Ἠππιαη ΕΙΠΟΙΙΟΠ, α τεαᾶΥ 

πηείμοᾶ {ο {πε ρτοάποίῖοᾳ Οἱ α ΊΠΟΤΘ αππρίε 5οαἱθ γγα5 

5ουρΏί {Π {πε αἀά[ίοη {ο {πε οτἱρίπα] {είταςμοτά Ο{ α 5εεοπά 

εχας(]γ θἰπηϊ]ατ {ο Ἱι Βυί ἱπππιεάίαίεΙγ {Πε αεςίίοη αἴ058, 

Ἠου νας ἴπαο Ῥοδίΐοη οἱ {ης 5εοοπά ἰδίταολοτά {ο Ῥε ἀείετ- 

πιῖηες {π τε]αίῖοη {ο {πε Πτι ΟΥ, {ο ριί 1 πιοτθ ϱεπετα]]γ, 

ΦΗβροβίηρ α 5οα]ε ο{ ἱπάεβηϊίε Ἱεηρίῃ {ο ο οοηςταίεά ὮΥ 

α δοτίες ΟΓ 5Ιπηῖ]ασ {δίτασπογάς, Πον Ίνας {Πο Ῥοβίϊοπ οἱ {ηεςδε 

είτασΏοτάς {ο ὃε τε]α(ϊνε]γ ἀεβπεά 2 

Το {ί5 απεδίοη Τί 5εεπης {]αί {Ἡετε γγετο {ητθς Ῥοβδδίβ]ε 

8Ώ5ηγ6Ι5 {οτ (πε {Πθοτῖςί, εαοὮ οἱ γἨΏίοα πο ἀοιδί {οαπά 

5αρροτί 1η {πε ατί ρτοάμοί οἱ 5οπηθ {τίρο οἱ οίπετ οἱ {πε 

Ἠε]]επίο ποτ]. ΤΠε πιείποά οἳ ἀείειπιϊπαοη Ῥτοροδεά 

ἵηῃ ΕΔΕΏ ΔΗΏΦΥΥΕΙ οοηςπἰεά (α5 1 5Ώα]] Ἠεταο α55ΙΠ1Ε, Ῥο5ί- 

Ροηίπρ ΠΙΥ ατραπιεηίς {ο {Πα Ρρτεδεηί) α ἀῑδῆηποί ἁρμονία Οἵ 

ἨατπιοηΥ Σ; υΠΏΙοὮ ἴδια 1 Ὀε]ίεγε {ο Ώανα πιεαπί ῥτϊπηατ]γ 

4η /αἀ]αδίπεπί) ποῖ οἱ ποίες ({ο {Ἠεδε ατα ποῖ {Ἠε απῖί οί 
πηιςίο) Ῥαΐέ οἱ {δίταοΏογάς. 

το. Δεοοτάίπᾳφ {ο ἴπε Πτς5ί οἱ {εδε ΑΠΦΙΕΙ5, ἴπε {είτα- 

οπογάς πηϊρηί Ὦα 5ο ατταηρεά ἴαί ἴἩε Πϊρῃεςί ποίε οἱ αΏΥ 

οπε ποι]ά οοϊποῖάε γ(Ώ {Πε Ἰουγεςί ποίε οί {πε πεχί αὔονε 

ἵε  ΤΗϊΙ πιείοά οἱ οο/1λοήίοη, οἱ ἴπε οοἰποϊίάεποε οἳ 

εχἰτεπα!ϊῖος 1 Ῥε]ίενε {ο Ώανε Όθεη οα]]εά ἴΠα Τοπίο Ἠατ- 

ΠΙΟΠΥ ; απά ἴε τεςυ]ίοά ἵΠ α 5οα]ε οἳ {Πῖ5 οΏαταείετ :---- 

ΤΑΡΙΕ, ο. 

ΘΟΑΙΕ5 ΟΕ ΤΗΕ, ΙΟΝΙΟ ΗΑΕΜΟΝΥ ΙΝ ΤΗΕ ΤΗΕΕΕ 6ΕΝΕΕΑ 

ΙΝΡΕΕΙΝΙΤΕΙΥ ΕΣΧΤΕΝΡΕΟ. 
ἘΝΗΑΕΜΟΝΙΟ' - 1) 

Ω Ἱ 8 ιῶ οκ. 
Γ ο | ] ] -ν κ.α ωα 
. ϱ.. | ῃ κακή ὥς 
| (ων Ξ εσας” 

1 ΎΠεη 1 118ε έ1ο Ὑογτά ἩαιπιοπΥγ α5 απ εφυϊνα]επῖ οἱ {ἴπε ἄτεεκ 
ἁρμονία, 1 5Πια]] επιρ]οΥ α οαρίία] Ἡ. 

1ο 



ΤΗΕ,  ΡΕΝΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ αξΕΕΚ ΜύρδΙς 

ΟΕΒΗΕΟΜΑΤΙςΟ : 

πω. . ] 
μα 8 1 τι 

ῃ | 1 αν .. ΄ δ.οό .ὰ 

--- ες Πκξεο 
κ“ . ι 

« ο. ᾱ- 4 

ἵπο Ότατοντςο 

[0 πρι ση-ή } | 
Εέτ | 1  ] --. ρ 

ζ ῃ | | - [ων Αα. 6 . 

"σ}. οκ αημαμώωό 
ὃς Ὁ ΑιΡΕΕΣΟΜΝ: οι ανα 

1{ ἵη {ο Τοπίο βοα]ς Οἱ αΠΥ 6επις νε ἴακε αΠΥ ΟΟἨ- 

φεου(ῖνε ραίτ οἱ ἰείταςποτᾶς, γε οὈίαἴη {πε Ἡερίαςποτά 5εα]ε 

ο{ {Πε 5ενεη-ςίτίηρεά Ίντα. 

ΤΑΡΙ.Ε, ὃ. 

ἨΗΕΡΤΑΟΗΟΕΡ ΡΟΑΙΕΣΙΝ ΤΗΕ ΤΗΕΕΕ 6ΕΝΕΕΒΑ ΥΙΤΗ 

ΤΗΕ  ΝΑΜΕΣ ΟΕ ΤΗΕ ΙΝΡΙΝΙΡΌΑΙ, ΝΟΤΕΣ 

Ἑ σ ο 
Φ 9 
8 ο αι ᾱ ἁ τα αρα 

ε κ. . ντ] α ω 
ἘΝΗΑΕΜΟΝΙΟ ὙἩ δν κα Ξ [μὴ βι Ζ 

πω, . 
δω”. - | -- 
το” | Η Ί 

..- 9 
ἔ-] 5 Ξ 9 
α κ: .. Φ ο ᾳ ἴ 
5 α 3 -- ΝΕ. 

Ο6Ηπβοµατις σἩἨ βι νε] Ξ ες αι ὦ 
Ω ὦ ος 

γα Τ Τ Ἱ . 
| 6 ρ 1 | ! . | αμ] .--4 

πα 9 α ὃ ἃ ΜΗ: 
ο οἱ δα τά 

Ώιατονις ο τμ σόδ δι 
ῃ 1 
} 

11. Τηε5ε Παπηθς πετε ἀετίνεᾶά ποί ἴτοπι {Πε ΡίίοὮ οἱ {πε 
ξ 11 



ΙΝΤΕΟΡΌΕΟΤΙΟΝ 

τεδρεοίίνε Ποίθς, Όαί {ποπι {Πε Ρρίασε οἩ {ης ἱπδίταππεπῖ ΟΕ 

Όιε 5ίτίηρς ἨΠΙοὮ 5ουπάεά {Ἠεπ. Της α α5δ ἴπε ποῖε 

ο {νε πηάα]ε κἰτίπρ γ/ας σα]]εά ῬΜεςε ο ὁπιϊάά]ε᾽; ενας 

σα]]εά Ἠγραίε οἵ Πἰρηεςί Όεσααςε 5ουιπάθά ὮΥ (Πε (ορ 5αἱΠβ; 

ἄ ΝΠΙΟὮ ἵα5 5οιπάεά ὮΥ ἴαε Ῥοϊΐίοπι κίτίηςρ γας ἵη κε 
ΠΙΏΠΕΙ σα]]εά Νείε ος Ἰοπεδίι. ΤΠε ποίε Ρε]οι ἴπε Μεςε 

πας σα]]εά 1ομαπας ος /{οτεῇηρες Όεοααςε {πε ἰτίπρ 

ἴπαί 5ουιηάθεά 1 Ίνας Ρ]αγεά Ὦν ἴαί Ππρετ. ΊΤΠε Παπ]θς 

ῬατΏγραίε, ΄ πεχί {πε Πίρ]ηεςί, Ῥαταπείε, ’ ποχί {πε 1ούεςί,” 

απά Τσι, ΕΙ,” τεαῖτε πο εχρ]απαίίοῃ. 

1: 15 Ἱπιροτίαηί {ο οὔὈδεινε εχαοί]γ πΏαί ἴμεδε Ώαπῃες ἆο, 

απά ἆο ποί ἀεποίε. ΤΠΕΥ ἆο ποῖ ἀεποίε {πα ππεπιΘες 

οἱ α 5οα]θ α5 Ροῖπίς οἱ ΡίίοΏ ἀθίετηίπεά αὐφο]αίεΙγ οἱ ἵω 

τε]αί1οΏ {ο ΑΏΥ οίΠε 5οαἱθ. Τ{εί 115 ίαΚε {Πε 5οα]ε 

] 

ο ο: Ξ 
ὃ Ὁ ἃὃ ᾱ 
Ι αν νε. Ξ αυ κ Ζ 

Ὠ ἱ ] ] 

[ο μαι ο θοας 
πο τεν 

αηᾶ ΙΙΑΠΒΡΟΡΕ ἴέ, 587, α ἴοπε ΠίρΊΏεΓ 

ἃ 34 9 
Φ Ξ ω 

μη η να 5” ἁἃ Ζ 

Ω 1 | | 
Γ ῇ Τ 1 πι --ᾱ---ᾱ----- 

σε ο --- 
9 στ 

{πο Ιπάϊνιάμαὶ πηοίες οἱ {με τεδι] ης 5οαἷε ΙΙ Ὄεαι ια 

Φ4Π1Θ ΏΩΊηες ἃ5 ἴΏς οοιτεδροπάίΏρ ΠΠπεΠηΡεΙς οἳ {Πο οπἴρίηα] 

5σα]ς. 

Αραϊη, ἴηθ5θ Πηαῖηες ἆο ἀεποίθ {Πε Ροϊπί5 ο α 5οα]ε {πε 

οτάςει οἱ ἨἩος6 Ιηίετνα]ς 15 ἀείειπιϊπεά. Της, Ἡ νο ἴακα 

{ης επΠατπιοηίο 5οα]α 

12 



ΤΗΕ ΡΕΥΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ αξξΕΕΚ ΜΌΡΙς 

Ῥατ]ηγραία 1 1οἼλαπας Ττιια Ῥαταπεία 
| Νεια 

«ΓΕ ε --- 
ο; {πε ἀῑαίοπῖς 5οαἷε 

δ Φ [ε α-  ἃ Β 
αν τα 9 4 κα 
Ῥν εὶ κ. ω κ» α 
Ἠ Αι 3 Ξ -- Αι 

Ω. η 1 
Γ. μπα) πἹ 

κά πα 

ύ α-.. αἵ 

οοηβἰςτπςσ ποί οί «πο οοπιρ]είε {εἰταοΏοτά5, Ῥιί οί οπε 

τείταεΏοτά απἀἆ α Πασπιεηί αἲ εαοῖὮ επᾶ, ἴηἩε ποίες οἱ {πεςε 

5οαἷες η] {αλα ἐλείτ παπηες ΠΤοπῃ {Πεῖτ ρίασε ποῖ ἵπ {ΠεῖτονΏ 

5σα]ε», Όυέ ἵπ {ηε (γρίσα] δγςίετης ρίνεηπ ἵῃ ΤαῬ]ε 9. 

Όποε αραῖη, Ιε ἶς ποῖ ἱπιρ]εά Ὦγ ἴἨεδε Παππες (Παί ἴε 

Ἰηίετνα]ς Ρείπεεη ἴπε ἀεεισηπαίεᾶ ποῖες ατε εχαοί]γ ἀείετ- 

πηίπεά Ιπ πιασηΙαάε; {οτ ἴἨεγ ατε αρρΗεά {ο {πα ππεπιρετς 

οἱ Ἐπλατπιοπίς, ΟΠτοπιαίϊς, απά Ὠϊαίοπῖο 5οαἷθς αἷικα. 

12. Τηε 5εοοπά πιείμοά οἳ {οτπιίηρ α 5οα]ε οἱ {είτασποτάς 

Ι6β ἴπα Ιπίεινα] οἱ α ἴοπε, σα[]εά ἴα οὤζσωπαωίνε ἴοηπθ, Ὦε- 
Ώπεεπ εαοὮ ραῖτ ΟΓ (πεπι. ΄ΤΗϊς ἨατπιοηΥ. Ὁυν «ές λιούίο, Οἵ 

ἴπε φεραταίοη οἱ εχίτεπαϊ{ες, 1 5Πα]] α55ατηθ {ο Ἠαγε Ῥθ6εη 

οα]]εά Ὠοτίο. Τε 5αὈςαιεά {οτ πε ἨἩερίαοποτά {πε Οοία- 

οποτᾶ, οἵ 5εα]ε οἱ (πε εἰρῃί-είτίηρεά Ίντα. 

ΤΑΒΙ.Ε, 4. 

ΟΟΤΑΟςΗΟΕΡ ΘΟΑΙΕΣ ΙΝ ΤΗΕ ΤΗΕΕΕ Ο6ΕΝΕΕΑ ΝΊΙΤΗ 

ΤΗΕ ΝΑΜΕΣ ΟΕ ΤΗΕ, ΙΝΡΙΝΙΡΌΑΙ, ΝΟΤΕΣ. 
πο 

-ᾱ 

ὃν Ἅ τα ” Ἀ 
Ε Ξ ὅ 5 

- μ. 9 5 2 8 Φ 
Β ! ὁ 9 μ Ἑ εἰ 9 ΝΗΑΕΜΟΝΙΟ κ.) αι ο. μη ον Β Αι ” 

: : | 
σα τας -- ο [ 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

Ῥαταπιεςα Ττιε Ῥαταπεία ΟΗΒΟΜΑΤΙς 

... Νείε ἀ 
ο) Μεςε ϕῃ 

3 τὰ φ . 

9 ὃ  ἘἙ : Ε 
ξ, . φ 8 ο.  ἃἅ 9 

Ὠκὰ . 6 τω ο Ἡ 7 ΙΑΤΟΝΙΟ Η μα. κ βι τα β! ἵό 

.Ω επι [ ] 
Γι ώ.- ῃ 1 .. «9 Φ 2 | 

Τηε 5οα]ε οί ἐΠῖς Ἠατπιοηγ, Ψπεη ΙπάεβηΙ(ε]γ Ρρτο]οηρεᾶ, 

τεδυ]ίεά ἵπ {Πα [οἰ]ογίπρ 5ιοοθεδδίοη :--- 

ΤΑΡΒΙ.Ε, δ. 

ΦΟΑΙΕΣ ΟΕ ΤΗΕ ΏΟΒΙΟ ΗΑΕΜΟΝΥ ΙΝ ΤΗΕ  ΤΗΕΕΕ. 

6ΕΝΕΕΑ ΙΝΡΕΕΙΝΙΤΕΙΥ ΕΣΧΤΕΝΡΕΕΟ. 

 λσρνριώσώνως μμ Ἡ ν.μ | 3. 
-Ἔου 

ή Ἰ ΟΠΒΟΜΑΤΙς ν μι 21 - . 
ον ο 1 
μα, Τ σος Ἴ σ2 
Γ 6 “κο α Τ ο 
μας ---λ πα ἃο-- - 

ΏΙατονις ηλ. 
ο Αν άς ΜΗ παν 

ίι ν πλβεση) Ἱ 1 “ σσ {ν α 

πα ο ομμρορσός 

ο ικώ 

ΤΠο αρρθαϊαησε οἱ ἴε οοίαοποτά 5οαἷε πεοθβεϊαιεᾶ αἩ 

αἰεταίίοη 1η {πο ποπιεπο]αίιτε. ΤΠε οἱά πάπιες ΨΕΓΕ ΕΠ]- 

ΡΙογεά {ο τερτεδεπί {πε {ουχ ]ογεδί απά {λε (τες Πἰρ]εςί 
4 



΄ ΤΗΕ ΡΕΝΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ αξΕΕΚ ΜΌρις 

ππεΠηΡετς οἱ {με ΠΕ δΥδίεπι, απά {πα Είε ῬαταπιἙςθ, ΟΓ 

ἐπεχί {να τηϊάά]ς,᾽ γα ᾳίνεῃ {ο {Ἡα ποίε αὔΌονε ἴλε Μεσα. 

13. Τηε {Πτά πείποά οἱ αἀ]αδίπιεπί επιρ]ογίης ε0/14110- 

{ἱ0π απά αἰςωποίοπ α]ετπαῖεῖγ Ιπίετροδεά α ἴοπε Βείπεεῃ 

ΕΥΕΙΥ 5εοοπά ραῖτ οἱ {είτασποτάς, πἩῖ]ε ευετγ οίπετ ραῖτ 

πετε «ΠΟ. ᾿ΤΗϊ5 ἨΠατπιοηΥ 1 5Πα]] α55ατηςἙ {ο Ώανε Ῥεεῃ 

εα]εά Αεοῄαη ; 1 τεςα]ίεά ἵπ {πε {ο]]οπίηρ 5οα]ες :--- 

ΤΑΡΒΙΕ, 6. - 

50ΑΙ.Ε5 ΟΕ ΤΗΕ ΑΕΟΙΙΑΝ ΗΑΕΜΟΝΥ ΙΝ ΤΗΕ ΤΗΕΕΕ 

6ΕΝΕΕΑ ΙΝΡΕΕΙΝΙΤΕΙΥ ΕΣΚΧΤΕΝΡΕΡ). 

ἘΝΗΑΕΜΟΝΙς 
σον Ἡ 

ρώσος κ χ) | 

Τπε Ὡλαναίοα οἱ οοπ]αποίοπ απά ἀϊς]αποίίοη ψΠΏῖοὮ {8 

ἴπε οἨαταοῖετίςεῖο οἱ {πὶ5 ἨατπιοηΥ ἶ5 εχεπΙρΗΠεά ἵπ {Πε 

{οονίηπρ εἰρΏί-ποίε 5εα]ες:--- 

ΤΑΡΕΙ.Ε, 7. 

ΟΟΤΑΥΕ 50ΟΑΙΕ5 ΙΝ ΤΗΕ ΤΗΕΕΕ 6ΕΝΕΕΒΑ ΥΗΙΟΗ 

ΕΧΕΜΡΙΙΕΥ ΤΗΕ  ΑΕΟΙΙΑΝ ἨΗΑΕΜΟΝΥ. 

ἘνΗΔΕΝΟΝΙς 
Έ-φ- 

[δε {νἳ ι 1 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 
6ΠΕΒΟΜΑΤΙςΟ 

0) -ἡ ] 
[να ἢ π πα μι, -- κ 

κ να 

ΏιΙατονις 

0 Ἵ | } 
ο“ Ἶ ] | Ἱ ο τσ, 
{5 ι Γ ] ] ο παεμα ες 
πο σος ἃκ 

- σας ώσαώ Γι ΜΑΣ. 
Ἐπεον τα βλ μνώς 

14. Ἡ πε ΕΠΙΡΙΟΥ πιοάετη ποπηεπο]αίατθ νε ΠΠΑΥ ἀῑδίίη- 

ραϊδη ἴἩε Πτδί ἴπο Ἡατπιοηίες ΠΟΠ {Πο Ἰαδί ὮΥ σαγίης 

ἴλαί {Πα {ΟΓΠΠΕΓ ίνα τῖδα {ο πιοάι]αίίης 5οα]ε65, ἴπε οπ8 

Ραδδίης ουΥετ Ιπίο {πα Παίΐ, {με οἴμει Ιπίο {Πε 5πατρ. Κευς, 

πΏῖ]ε {λε Ἰαΐίετ πιαϊηίαϊης {θ 5απ1ε Κεγ {Πμτοιρποιί. Ῥαΐ 

ΝΕ Πηιςί εχαπίπεθ ποτε «οδε]γ ΙΠίο ἴπε παίπτε οἱ {6 

ἀἱ[ετεποςῬ. ΤΠ ἴἩε 5οα]ε οἱ ἴπε Πτ5ί ἨατπιοπΥγ πε Ἠανε α. 

».Βετίες Οἱ Ί655εγ {οπῖςς δ, ἆ, 4, ὦ ϱἳ; ναί ἵ5, 6αοὮ οἱ ἴπεςδε 

ηοίες 5ετνες α5 {οηῖο {ο {με ποίες {]παί Ιππιθάίαίε]γ Ῥτεοεάε 

ἵε παί ἴπεη ἶ5 ἴηα τε]αίίοπ οἱ ἴηεςδε {οπῖος {ο οπε αἩ- 

οίπεγὸ Ἐαο] 5ετνες α5 α ἰοπίο οἱ Πϊριετ ταη]ς {ο {Πε Ίε5δετ 

τοπίο ἱππιεάϊίαία]γ Ῥε]ουν 1έ απά πηθάϊἰαίεΙν (τοιρ] ἐπί {ο 

α]] Ῥε]ου;, 5ο ἐλαί νο ατα πεοθδδατΙ]γ ἀτίνει αργηατάς ἵπ ος 

56αΓοὮ {ο {Πε 5Ἡρτεπηε {οπίςο, απά ατα ππαβ]ε αἲ αΏΥ Ροῖπί 

ἵο ΜΘΥ6ΙΦε ἴμα ρτοοθδδ; {ΟΓ ΠΟ ποῖθ 4Π. 5ενε α5 ἱπππιεάϊίαία 

{οπῖο {ο {πε Ἐοιτίῃ αΏονο Ἱξ. Οοπ56αιιθηΗ]γ. ουσ Ρίορτθςς 

{οννατᾶς {πο πρεπε ος αΏδο]ιίε {οπίο Ώ6εςοπῃες α Ῥτοςεςς 

αἲ {ρληήζ. 

Ἠ/Πεη γε ραςς {ο {λε 5εοοπά ἨαΤΠΙΟΠΥ Ὑε Ππά αη ορροςίία 

οοπάίοΏ ΟΓ ἰΠίπρ. Ἠετεα {Πε 5ετίες Οἱ Ί65δετ {οπίος ἴ5 

2, «4, ε, ὀ. ΑΠΥ οης ΟΓ ἴΊΏεδε 56ἵνες α5 ἴοπῖο ΟΓ ἨίρηΏετ 

ταη]ς Ἱπιπιεάϊαίε]γ {ο {πε Ίεβδετ {οπίο ηεχί αΏονε Ἡ, απᾶ 

τΏτοιρΏ {ες πιεάϊαίε]γ {ο αἲ αὔονε, Ῥιΐί οαπποί ἀἴδεματρε 

α Ίκε {Πιποίίοη {ο {ποςαο {Παί ατε Ῥε]ου 1. Ἠετε ἴπεηπ (πε 

ΏΘΟΘΡΡΑΣΥ οτάετ ἶ5 {με ἀεεοεπάίηςρ οπς, Ὀιί ἴηε Ρτορτεδδίοη 

1 ΎΤπεη αηΥ 5σα]ε οοπίαϊῖης {πε 8απ1ε ποίε 1π ἔννο ἀϊβεγεπί οσίανες, 
νε 5Πα]] τερτεδεηί πε ΠρΊετ ὮΥ 5πια]], ἐπε Ίούγετ ὮΥ οαρίία] Ιείίετς. 

τό 
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ἶδ εηυια]]γ αι ὑηίη; απᾶ ΟΙ 5εαΤΟἨ {οτ απ αὉςο]αίε ἔοπ]ο 
ἵ6 αραΐη {παΐηεςς. Ῥιΐ νηεη νε αττῖνε αἲ (πε (πίτα ἨατπιοηΥ {- 

πε ΠΠά {ος {Ἡε Πτδί πιο {ηε οὐ]εοί οί οἳτ 5εατοῃ. Ίπ {πε 

δετῖες ἆΖ, 4, ε, α, 4 ἵδ ἰοηίο {ο ἴἨε ἑ αὔονε {Πτοιρὰ {πε 

πιθάἰαοη οἱ αἲ, απᾶ ἀῑτεςι]γ {ο ἴπε 2 Ῥείουν, απἀἁ (Ώτοιρ]ι 

ἴπεπῃ {ο αἲ] {Πε Ίεςςετ {οπῖος ΟΓ {Πε 5οαἶθ. 

15. ΤΠε ἀἰδ[ποίίομ, ίἈεῃ, (παί Πο]άς Ῥείνεεη {μες (ητεε 
Ἠατπποπίες οοττεδροπᾶς ἵπ πο ψῄςε ἴο {με ἀῑςῆποξίοη Ῥείνεεπ 

ους Μα]οτ απά Μίπος πιοᾶςθς. ΑΙ (Ώτεε οἱ (πεπι αἰῖκε τεοος- 

ηίζε πο {απάαπιεηία] τε]αίίοης ουίςίάε ἴπαί οἳ α ποίε {ο 15 

Ἐουτίῃ αΌουε ος ΕΠΗ Ῥε]ονγ, απά {ελαί οἱ α ποῖε {ο 15 οοίανθ; 

απά αἲ] ἴητες αἰίκε Ρίασςε (Ππεῖτ ραδδίης ποίος ἵπ {Πε 5αππθ 

Ροβϊϊοη. ῬΒυπί οςτ ἀῑδποιίοη οἳ Μα]οτ απά Μίποτ ας 

ατίδεη {Ώτοιρη {πε τἐοορηΙοηπ οἱ πο Πεςη εἰεππεηίατγ 

5οµπά-τε]αίίοης ππκποῦΏη {ο {πε (τεεκ5, ἴποδε οἳ (πε 

πεαίει απά Ἰ.655ετ ΤΗϊτά; απά αοοοτάίπᾳ α5δ α 5οα]ε 

επιροάϊες οπε οἵ οίμετ οἱ (Ἀεπι, ἴξ ἶ5 ἀεποπιϊπαϊεά Μα]οτ 
ος Μϊποι. Τις {ο οοοηϊῖα] οαταοϊιοτίςείο Οἱ {λα πια]οτ 

δοα]ε οί 4 ἶ5 εἶε ἱπηπησᾶϊαίο τεἰαξῖοη ος ᾷΟ1ἱο 4, απά οί δα 

{ο Ἐ; απἆ οἳ ἴλε πΙῖποι 5οαἷε οἱ 4, ἵη 5ο ἴατ 45 πε Ώανε 

ἃ ΠΩΙΠΟΣ 5σα]ε αἲ αἲ], {πο Ιπππηθάϊαίε τε]αίῖοη οἱ « {ο 4, απ 

οἱ «ιο Ἔ; απά ἴηεςε τε]αίίοης ατε ποῖ Ῥτεδεηί {π {Πε 5οα]ες 

Οἱ αΏΥ οἱ ἴηε (Ἠτεο Ἡατπηοηίθ. Όπε πηὶρῃί Π]ηδίταια {πε 

οοηίταςι ὮΥ τερτεδεπίίηΡ ἴηε πποάετΏ πῖπος 5οα]ε οἱ -4 α5 

{οἰ]ουνς :--- 
ο ο 
α 
ο 

.ν ἅ 
Ἰ ῃ Ἴ στ 

Τ ή Σ με οτε ΄ [ 

(ων. ο παφ' | 
ντο Τ Γ πῃ Τ Ἔδει πάν | 

σ2 :---εχΣ -- | σ}) 8 σσ} σ) 

1 ΤΠε τε]αίῖοπ οἱ α ποῖε {ο 185 οείανε 4ῦονε οἱ Ρε]ον/ αρρτοχἰπιαίες 
{ο Ιάεπιγ. 

ΜΑςΕΑΝ σ 17 
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απά {πε ἁῑαίοπίο 5οα]ε οἱ {πε ἐλ]τά ἨατπιοηΥ ας {οἱ1οινς :---- 

(ων. 
2. ή σσ) . 
ὁ Ἱ ἳ ῄ 3 

3801 οι Ὠ σ Ἱ ΒΑ. 

Ιη εαοὮ οα5ε 5ιρρ]γίησ {πε πηοδί {ᾖαπάαπιεηία] τε]αίῖοης οἱ 

ἴημε 5οα]ε {Π {Πα {ΟΠΠ ΟΓ 4 Ῥα55. 

16. Έτοπι ἴΏε οοπαρασίδοη αΏογυε Ιη5Ηίπίεά Ῥεύπεεη {πε 

ἴητες οατ]γ Ἡατπιοπίες οί (τθεκ πημδίο, ἴε νας οἶεαί (]αί 

ἴπε (Πίτά Ῥοβ5εςςεά α οοηβἰδίεΠοΥ απά παπί νηὶοὮ Ίετα 

γαηίίης Ιη Τς τῖνα],. Αοοοτάϊπρβ]γ νε ατε ποί 5ατρτίδεά {ο 

Ππά (ἶαί (Που {ε]] Ιπίο ἀϊδαςε, πΥηΙ]ε {Πα Αεο]ίαη γΟΠ 15 

ΑΥ {ο ρτεάοπιίπαησθ, απά ΠΠαΙΙΥ {ο εχοε]ιδίνε ῬΡοβδεδδίοη 

οἱ (με Πεἰά οἱ πιε]οάγ. Βιί (Πε Ῥτοςες α5 α ρταάια] 

οΏ6, απά ἴΊετε ΕΤΕ ΠΙάΠΥ αἰετηρίς αἱ οοπιβίπαίοη απά 

οοπαρτοπηῖςε Ῥείοτε ἴέ γγας αοοοπρ]ϊδηθά. ΟΕ 5αε] αεπιρί5 

πας Ἠανε 4η εχατπηρ]ο ἵπ ἴΠε 5ο-σα]]εά Ῥηιγρίαη βοα]ε, ἴΏε 

εατ]ῖεςὲ {οτπι ΟΓ νμΙοὮ ἶ5 σίνεη ας ὮΥ Ατίκάες ΟἱπΗΠαπς8 

(Μείϊροπη, 21. 19). 

ΤΑΡΒΙΕ, 8. 

(4) ΈΝΗΑΕΜΟΝΙΟ ΡΗΕΥΟΙΑΝ Θ0ΑΙΕ ΟΕ ΑΕΙΞΤΙΡΕΣ 

ουιντῃΙΑανῦς. 
ιά μα λε" η ει 

εᾷ ση 
η «98 ῃ 1 ΣηΛΗ] ) μ-}. δέ. ϱ 
ΓΚ. ] ο ρε, σ) ατα .. 1 

ι--- Ἱακαρωρτ καστ σας το | ᾿ ώς 

(ϐ) ο1ιΏ ΡΙΑΤΟΝΙΟ ΡΗΚΥΟΙΑΝ 5Ο0ΑΙΕ ΟΝ ΤΗΕ ΑΝΑΙΟΟΥ οξ (α). 
ω ντ {. 

μον εξεθ τιν αν Ὁ 
Ἠστε Νε Ώανε α 8ο8]ε ΏΙοΗ, (ποιρΏ οοηίαΙηϊηρ πο ἆῑς- 

Ἰαποίίοης (Ῥείνθοη 7) απά 3, απἀ Ῥείπεει 4 απά «Α), γεῖ 
Ρτοάσοθς 4η οοίαγα ὮΥ οοπιρἰπίης οοπ]αποβοἨα γη ἀῑςδ- 

Ἰωποίίοη αἲ 4, απά ἵΠ 8ο ἀοίπρ επιροάίος ἴε ἀῑδιποιίνα 
18 
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{εαίυτε οἱ (πε Βτοί Ἠατπιοηγ, ἴπε τε]αίίοη οἱ {πθ {οηίο 4 {ο 

ὦ, ἵί Εουτί]ᾗ αΌονο. 

17. ΤΠε ρείνειςε απΠοἰα]ίγ υΥΠΙςὮ ἶ5 οπών ὃς Ἡ 1π Πῖς 

5οα]ε ἶ5 α ΟΟΠΙΠΙΟΠ Γεαίατο ἵπ {Πε πιικῖσα] 5οίεπος οἱ ἴΏε 

Ρρετῖοᾶ,. Τί ἆοες ποῖί ὮΥ αΏΥ ππεαπς {ο]ον; {αί {Πε πααδίο 

οί ἴπε επιε 5ιΠετεά {οπι {Πε 5απΏς γίοθ. Έοτ {με 5ακα 

οί Ὀτενίίψ, πε Πανε τερατάεά {πο {Πεοτῖσίς α5 σταάυα]]γ 

ενο]νίηρ {πε 5Υ5ίεπι οί (τεεκ πιαδῖο; Ῥαέ οἱ οοιτς5ε {Πεῖτ 

Ῥτονίπος α5 α πιαίίετ Οἱ [αοί εχίεπάεά οπ]γ {ο {πε απα]γσίς 

αηΏᾶ εχρ]απαίίοη οἱ ππαί {πε ατίϊσί οτεαίεᾶ. Ας {πε ἰΠεοτῖςί 

οἱ πιείτῖοα] 5οἶεπος αιταηρες ἵηπ {θεί ἴπε τῃηγίΏπι {ο γΠῖοὮ 

ἴπε ἱηςίϊποί οἱ {πε Ῥροεί Ὠας ρίνεπ Είτίῃ, 5ο {πα {]θοτῖσί οί 

5εα]ες οΏετ5 4η αηαϊγσίς οἱ {με 5ετῖες οἱ ποίες ἵπ γΠῖοὮ ἴπε 

Ρας5ίοη οἱ {1ε δἵηρετ Ἠας {ουπά εχρτεβείῖοη. Νου, ἴπε ατί 

πΏίο] {π {Πο Ὀερίπηϊης Παά οτθαίεᾶ {Πε {είτασποτά απἆ {επ 

Ρᾷςς5εά οἩ {ο {Ἠε νατίοις οοπιρίπαοης Οἱ {είταοποτάς οαπ]ε 

{ο τεαιΊτε {ΟΙ 50Π1Ε 50ης οἵ κ ώὰ επε {οονίηρ ἀῑαίοπίς 

5ετίες Οἱ ποίες :--- 

ναι ια σσ 5 
Τ{ - σ) ζ” 
ΓΙ . -» σ} -- 
«/ ς” ο εν 

ΤΠίς 5οα]ε {Πε {Πεοσῖσί αρρ]ἰξά Ἠϊπιδε]έ {ο τεαᾶ, απά ἴπε 

φοΏεπιε οἱ ΤαβΙε ὃ ἶ5 (πε [γης οί ϊς Πτςί αεπιρι. Ίπεη 

Όιο ἀῑδίτασοίῖηςρ οἰαῖπως οἱ {μα Ἐϊτεί απά Ῥθοοπά ἨἩἨατπιοπίες 

παά Ῥεοοπις 5ἶ]επί, απά {πε ΄Τηϊτά Παά ο«οπιε {ο Ὀ6 τεοος- 

πἶσεά ας {πε ποτπια] πιείμοά οί οοπιδίπίης {είτασμοτάς, ἴπε 

πιαε τεαάϊπρ οἱ {πε 5οα]ε Ώεοαπιε αρρατεπί 

μι ἱ Ἐν] 
κ. - . 

ῃ Τ | 

τν - ' 
μα κ. 

18. Ατὶείάες ΟαἱπήΠαηας Ώας Ῥτεδετνεά {ος ας 5ενετα] 

οίπετ εχαπηρ]ες οί {μεςδε Ῥετνειςε 5σα]ε-γεαάίηρς. Όοπιροδείς 

{ουιπά τοοπι [ος νατείγ γψητΠίη {πε Αεο]ίαπ Ἠατπιοη) ὮΥ 

επιρ]ογίης ΠΟΥ 09Π6Ε, ΠΟΥ αποίμετ 5εσπιεηπί οί {με ἱπάεβηίϊίε 

σ2 .. 

: | 
( 
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Αθο]ίαη 5σαἱς, ποῖ οἳ οοιΓ5ε ΨΠὮ αΏΥ ο«Ώαηρε οἳ ἴοπα]ίγ οτ 

ποσα], Ὀαί δἰπιρΙγ ας {πα ππε]οάν τεαιίτεά (είς Ὁτ ἴλμαί 

πιπιΌετ οἳ ποίες αὔονε ο: Ῥε]ον ἴἩε {οπίο ΤΠά5 ἴπετε 

4Τ05ε 4 5ετίες ΟΙ 5οαἷες γΠΙοὮ οὔετοά πιαίετία] {οτ {ωε απα]γαῖς 

οἱ (πε (Πεοτίςί---ᾱη απα]γςῖς (αί ας ποῖ ὮΥ ΑΠΥ ΤΠΠΘΑΠ5 50 

645Υ αηπάἆ οὐνίοιςδ 45 Ἡε πιὶσΏῖ αἲ Πτδί 5Ἴρρο5ε. Ίλε 5ε6πλ 

ἱπηπηθαίαίε]γ {ο. τεοοβηίζε ἴ]παί ἴΠεγ ατε ποῖ εδεεη[ία]!γ ἵπ- 
ἀερεπάεηπίι οἳ οπε αποίπετ, Ῥαί ἀῑβειτ ππιετεῖ]γ ας νατῖοιθ 

Ροτίῖοης Οξ οηε 5οαἱε; ἀαπά νε ατε ἀἱδροσεᾶ {ο ποπάετ ἴπαί 

νε (Τθε]ς Ἡοι]ά Ἠανε ἀεεπιεά εαοὮ οἱ {επι πποτίΏγ οί 

α δεραταίο απα]γείς αηά α ΠΑΏωΕ {9 ἠί5δ6οἩ. ῬἘαΐ ίπετε ατε ἴνγο 

Ἱπιροτίαπῖ οοηφἰἀεΓα(ΙοηΏ5 ἨΏΙςὮ αἴε αρί ἴο 65οαρε ας. Τη 

ἴπο Πτοί Ρ]ασς, αἲ ἴπα Ρετίοά οί πηυδίσα] 5είεποε ΠΙΕΙ. 8 

αἴε ΠΟΥ οοηβϊἀθτίης, ἴΏε οοπἰεπάϊηρ οἰαίππς οἱ {πε ἴητεε 

Ἠατπιοηπί6ς, απᾶ {Ώε Ροςδ5ΙοΙΠίγ ο οοπιρίπίηρ ἴπεπα ρτοάισθά 

4Π υποετίαϊηίγ ἵπ {πε απα]γσί Οἱ 5οα]ε5, οἱ πΠῖοα ππμσίς, 

{ητοιρΏ ἴΠε θιπρ](γίηρ (επάεποΥ «νετ Ῥτεδεηί 1Π 15 ἀενε]ορ- 

πηεηί, Ὠας 5ίποςῬ ο]εατεά Ιίδε]Ε ΄Τη {ε 5εοοπά Ρίαςσε, Ίγε ατ6 

αοοιδίοπιεά {ο Ἱηδίταπιεηί οἱ ρτεαί αοίιαὶ οι ΡοϊίεηίίαΙ 

οοΠΠρα5, ΙΏ ΠΙΕΙ {16 τε]αἴίοη ΟΕ 516Ώ 5οα]ες {ο οπε αποίπει 

5 5εριηεηίς ΟΓ α 6ΟΠΙΠΙΟΠ ΥΠο]ε ἶ5 Ιπππθάίαίε]γ απά ρα]ραὈ!γ. 

ενἰάεπί. Βιί {οί αΠΥ ῬεΓίοίπιετ οὉἨ α Ἰπηϊτεά Ιηδίταπιεηί, 

5αΥ, οπε οἱ εἰρΏί ποῖες, ἵί ποπ]ά Ώε ἱπιροδδίρ]ε {ο ραδς Ποπῃ 

οπ6 ΟΕ {πεςδε 5οα]ε5 {ο αποίπετ εχοερί ὮΥ α Πεδη (ππίης, οἵ 

ἵΏ 60ΟΠ16 0.565 ὮΥ α οπαηρε οἱ ἱηδίταπεηί; απά ΠΟΠ {πες 

Ρταο(ίσαὶ πεοεςεῖεῖες ἴλε 5οαἱες γγου]ά ἀθτῖνε α οΏαταοίετ οί 

ἱπάερεπάεποε Πίο ἆοες ποῖ Βείοηρ {ο {πδιη ἵπ πε Παίατε. 

οἱ (μίπρς. Με 5Ποι]ά πενετ (πίπ]ς οἱ ἀῑΠετεη[αίίπρ απά 

ἀἰδιιπραϊδηίηρ ὮΥ ηβππε ἴΏε οοίανγε 5οµ]ε ἵπ ΥΠΙΕΗ ατα 
τεδρεο(ἶνε]γ οοπίαϊηεά {πε ορεπίης ῬΡηταδες οἱ Ἠαπάεις 

«1 Κπουν ἴλαί πιΥ Ἐεάεεππετ Πνείμ, απά Εὶ5 ΄ Βαϊΐ (ποια ἀῑάοι 

ηοί Ίεανε Ὠῖ5 5ου] {Ώ Πε]].  Βαϊ ἴε που]ά Ὄε παίιτα] εποαβ] 

{οτ α Ρίαγετ οη ἴπε Ρἱρε ἴο ἆο 5ο ἨΠεηΠ Ώε {ουπά ἴπαί (16. 

Όνο (πεπες οοι]ά ποί Ρε τεηάετεά ὮΥ {λε 5αΠ16 Ιηδίταππεηέ, 
29 



ΤΗΕ ΡΕΝΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ 6ΕΕΕΚ ΜύΌδΙΟ 

10. Αραΐπ, ἴΠεςθ 5οα]ες (Πμαί Ὠαὰ {ο Ὦε απα]γ5σεά Ἱετε η 

ΟΟΠΊΠΙΟΠ νοραό, απἀ 5ο Ῥε]οπρεά {ο {πε ΤὨἱαϊιοπῖο (επηις. 

Έοτ ετε Ιέ ἶ5 {ο ο οὔδεινεά ἴμαί (ωε Ἐπ]αγπιοπίο απᾶ 

6Ἠτοπηα[ῖο 5εα]ες 56επῃ {ο Ἠανε Ὀθεη εποϊετῖο ος αοαάεπιϊσα] 

ἵῃπ πδε, απἀ ἴπε Ρτε-επηίπεπίΙγ παίυταὶ οἨατασίετ οἱ ἴπε 

Ἠϊαϊοπῖο γας τεοορηϊζεᾶ ενεπ Ὦγ ἴποςε (ἰιθοσῖσί ἩΏο 

ἀείεπάεά {Πε οἴπετ 6επετα (5εε Ῥεῖον, Ρ. 111, Ἱ. 9). Ίε 
αρρεπά α ἴαῦ]ε οἱ {Ἡε 5οα]ες {ο Ὦο απα]γσεά. 

ΤΑΡΙΕ. 9. 

ΥΑΕΙΟὉΌΣ5 ΘΕΟΜΕΝΤΣ5 ΟΕ ΤΗΕ ΤΙΑΤΟΝΙΟ 50ΑΙΕ ΟΕ ΤΗΕ, 

ΑΕΟΙΙΑΝ ἨΗΑΕΜΟΝΥ. 

() 
ών. ν ᾿ 

τώς το λατ 
ο μας αν ο ολ 

Ω 
δω 5 -- 

ας - ας Έτ Ἔπα εν 
«ό -“- σ, » ς 

(9 
.Ω 

Ἱ νυν ο 
αν αι σ-- - σ7 4 

Γ-ππτ-ττς- τι Ἑχ 9 
Ὀψ] σ, οό 

(ἆ) ́ 
ο. α έ --.-- 
α .” 

(9 ἵ Ἱ 
Ω οσα 5 

τῷ μπτετς---Ε “. -- 

«4 -- 

60) 
«5 [”) 
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ΙΝΤΕΟΡΌΟΟΤΙΟΝ 

τα “Ὢ [”) κ. 
ον", -Ὁ. σσ; κα 
ψ... κο. σ) μονό 
ΕΙ σσ} κ... 6 
[νι 
« 

η - 

Τί ἶἱ5 πιοδί «ατε[α]]γ {ο Ὄε ποίεά {αί, ἵπ οτάετ {ο οοποείνε 

Οἱ {ίΠεςε 5οα]ε5 α5 ἀῑά {Πε (ατθεῖς, πε πηαςί επίτε]γ αὈδίταοί 

ΠΟΠ {πε ΡίίοἩ τε]αίίοη γΥΠΙοΏὮ ἶ5 πθοεδδατΙ]γ Ιπίοάισεά ἰπίο 

ἴπεπι ὮΥ τερτεδεη{ίης {Πεπα αεοοτάἰΏρ {ο πιοάείΏ ποίἰαίίοῃ. 

ΑΗΥ οπε Οἱ {Πε αὔΌογε 5οα]ε5 ΠΠαΥ Ιε Πίρηετ, ος Ίούετ {ΠαΠ, 

ΟΙ 1Ώ {Πε 54Π1Ε ΟΟΠΙΡΔ55 5 αΠΥ οίΠετ οἱ {πεπῃ. 

2ο. Το ριϊάε (επ η (Πεῖτ απα]γσί {πε {πεοσῖδίς Ίετε 

ποί ψποιί οετίαίη οἶαε. Νο ποίε, ίΠεγ Κπεν, οοσ]ά Ὦε 

ἴε {οπῖο ο: Μεςε ΟΓ {Πε 5οαἷε ππ]εςς {πα {ουτίῃ ποῖε Ῥε]ον 

Τε σἰοοᾶ {ο 1ί ἵπ {πε Παπάαππεπία] τε]αίίοη ος α ποίῖε ἴο ἴί5 

ἘουτίΏ αΏονθ. Απά ἴπε ἱποτεαδίηρ ἱπῃιεηπος οἱ ἴπα ΄ΓΠηϊτά 

ἨΠαΤΠΙΟΠΥ Ὠαάθ 1έ ηεοθβδαΤΥ {ο Ππά {πε {οηίο ἵη α ποίε 

ηεχί α.ογε πΠῖςσὮ ΙαΥ {πε ἀϊς]αποίίνε ἴοπθ. Βαΐ εγεη γίἩ 

ἴωεςε οἶπες {Π6 5σαἷες οὔεπ Ῥαβ]οά ἰλεὶτ αηαϊγαί. Αιποςί- 

αθς ἀῑπετεά, απά ἵπ 0ης ο.δθ αἲ Ἰεαδί α Πϊδίοτίαπ Ἰ τεοοτάς 

ἴπα ἀἴδοονειγ η Ἰαίεγ εππες οΓ {πα ἴτας τεαάίπρ οἱ α 5οα]ε 

ΝΏίςὮ Παά {ΟΥΠΠΕΙΙΥ Ῥεεη πηϊθηίετρτείεά. ΝοίΒίηρ, ῬεΓμαρ», 

εοηἰτιραίεά πποτε {ο {Πεςε ἀοιδίς απά {πτες (απ εε 
επάεανοατ {ο Ππά α ἀῑδεποίνο ρίαη οἳ {οπιαίοΏ ἵΏ 63Ο] 

φσαἱθ. ΤΠ αοοοτάαποθς ΥὮ {επίς Ρτϊποῖρ]ε (0) ἵπ ἴπε αὔονε 

ίαῦ]ο γας οοηδίαεά αξ (πο οοπιρ]είε {είταοποτάς οἱ ἴἶε 

Ὠοτίαη ἨατπΙοηΥ, απά ας αἀρηιεπίεά ὮΥ α ἴοπε 5ο α5 ἴο 

τερτεςδεπί αἀεαιιαίεὶγ ενα παίατε «οί ἰΠμαί αἁ]αδίππεπί ὮΥ ἆἱς- 

1 96ε Ῥ]ιίατο], ερ Ἰήμιδίσα, 1196 Ὁ Λύσις δὲ Λαμπροκλέα τὸν ᾿Αθηναῖον 
συνιδόντα ὅτι οὐκ ἐνταῦθα ἔχει (ἡ Μιξολυδιστί) τὴν διάζευξιν, ὅπου σχεδὸν 
ἅπαντες ᾧοντο, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ ὀξύ, τοιοῦτον αὐτῆς ἀπεργάσασθαι τὸ σχῆμα οἷον 
τὸ ἀπὸ παραµέσης ἐπὶ ὑπάτην ὑπατῶν. “Ῥυιΐ αεοογάϊἶπρ ἴο 1.:Υ5ἱ5 .απιρτο- 

οἷες ίπε Αἰπεπῖαη 5ο 7 ἐμαέ {με ΜΙκο]γάϊίαπ 5οαἷε Ἠαά 15 Ροῖπέ οἱ ἆἱδ- 
{αποίῖοπ, ποί ννΠεγε 1έ γα5 «ΟΠΙΠΠΟΠΙΥ 5αρροδεά {ο Ρε, Ραΐ αἲ ἔπε {ορ ; 

απά αοσοτάἰηρ]γ ε5ιαβ]διεά Τίς βριτε {ο Ῥε 5α6Ἡ α 5ετίεδ οΓ ποίες α5 
{τοπι ἴπε Ῥαταπιεςε {ο ίπο Ἠγραίε-ΗγραίδΠ.) 
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ΤΗΕ ΡΕΝΕΙΓΟΡΜΕΝΤ ΟΕ αξΕΕΚ ΜΌύΟΡΙΟ 

Ιαπείίοη ΟΠΙΥ. Αεεοτάϊπρ ας εΠῖς ἴοπε πας αἀάεά αἲ {πε 

Ροΐίοπι ος αἲ ἴπε {οΡ, {πε 5οαἱε ποι]ά 56επῃ {ο Ώανο Ῥεεῃ 

εαϊ]εά Ὠοτίαπ ος Ἡγροάοτίαη (εἶαί ἵ5, Τοπες Ὠοτίαπ). ΤΠε 

αρρτορτίαίεηεςς οἱ ἰΠῖς Ἰαίετ πΠαπιε πΙΙ αΡρεατ ἵπ ἴλμε 

5εαε]. 

ΤΑΡΙΕ, 10. 

ΟοἱιὉ ΡΟΕΙΑΝ Θ60ΑΙΕ. 

Ω 1 | | 
Π ταν Τ ν ο σ7 

Τ λος ελ -- κό 
κ ἃ - σ}) ως 1: 

--ὶ - 
ματς 

ο εαεβρεσόσαενς 

ΟΙΓὈ ΗΥΡΟΡΟΒΙΑΝ ΘΟΑΙΕ., 

Τηε τεαάϊηρ οἱ (ϱ) τεδυ]εά ἵπ (Ώε Ῥητγρίαη 5σαῖε, {πε 
5επεπιε ἨΠίοΣ νε Ρανε ἵῃ Ταβ]ε δ; (ϐ) απά (6) πετε Ιάεη- 
Ππεά ας Π]ηδίταίίης αἰίετπαίε οοπ]αποίίόπ απά ἀϊδ]αποίίοῃ, 

απἀ, α5 Ρρίσα] ο {ηε Αεο]ίαη ἨαΓπιοηγΥ, Ὑετε οα]]εά 1,/γάἰαπ). 

ΤΑΡΕΙΕ, 11. 

ΟΙΡ ΤΥΡΙΑΝ ΘΟΑΙΕΣ. 

{λ. ια | | | 

Αραΐη, (7) πας τεαἆ α5 ἵη ἴΠε {ο]ονίης ἰαῦἱε6, απᾶ, α5 
εδςεη/{α]]γ φἰπηῖ]ατ {ο {πε Ῥητγρίαη 5οαἱε, ἵας5 οα]]εά ἨΥρο- 

-. Ῥητγρίαη. 

ο ὰ ος {πε τε]αίίοη Ῥείνεεη {πε {ἔετπις Δεο]απ απἁά Τγάίαπ 5εε 
Φ41. ν 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

ΤΑΡΙ Ε, 12. 

ΟΙΡ ἨΗΥΡΟΡΗΕΥΟΙΑΝ 960ΑΙΕ. 
σα ο Ν 

κ μέ τή - } 
[1 ' ανω ρ 5 8 β 

«7 ο πο πα α- 

(6) ἆοες ποῖί αρρεατ ἵω {πθ οἰάεςί Ιδίς οἱ 5οαἱε. Ῥετμαρς 

{ης εχίτεπης Ροβίἑίοη Οἱ {μα {οπίο πηαάρ 51ο] α δερππεηί ο 

Τ4ΤΕ ΟΟΟΙΙΙΕΠΟΘ. Της 84ΠΠ6 {αοί ΠπΙαΥ Ώανε Πε]ρεά {ο οὔδειτε 

ἴηε απηα]γείς οἱ (α). Οετίαίη 1 ἶδ αἲ αΏΥ ταῖε (λαί ποῖ ΟΠΙΥ 

Ώηε τις ΡρίαΏ, Όαέ εγεη {με Ροβίοη οἱ {πα {οπίο οἱ {Πί5 

οαἷε τεππαΐπεά {οτ α Ίοηρ ἴἴπιε απάϊκοονετεά (5ες ποίαε 

οη Ρ. 22). Ατδίάες Οµαἰπι]απας (Μαίροπι, 21. 26) Ὠαβ 
Ῥτεδενεά {οι 15 ἴΠε οἷά τεαάίηρ λϊοὮ 5 ουτίοιδΙγ ἵπ- 

ἱετεδίίηρ. 

ΤΔΑΡΙ Ε, 189. 

ΕΝΗΑΚΜΟΝΙΟ ΜΙΧΟΙΥΡΙΑΝ 80ΑΙΕ ΟΕ ΑΕΙΣΤΙΡΕΒ 
ουιντημΑνῦς. 

-Ω- 
[Γ..μ. 1 
η) «μα, πιάσώς 
| {ωἩ σι 
Ὁ ΟαπηπώναὈσκεκ των ώπωκνσττο 

νι νακρ ππης- 

ΟΙ ΤΡΙΑΤΟΝΙΟ ΜΙΧΟΙΥΡΙΑΝ Θ0ΟΑΙΒ ΟΝ ΤΗΕ ΑΝΑΙΟάΕΥ ΟΕ 

ΤΗΕ ΡΕΕςΕΡΙΝ6Ο. 

ὡς -- 

τν ο Ὡ ΄ σσ πκμες- 

ο 

Ίπ [αοί Τε ας οοποεϊγεά α5 α 5οαῖο οοης(μίεά ὮΥ ἴπε 

ε]εοίίοη οἱ οθτίαϊη ρατί οἱ (πο ογετιαρρίηΡ 5οα]ες οἱ τηε 

Αθο]ίαη ἨΗαπιοῦΥ ; ΠαΠΙΕΙΥ, 
ή οἳ 

Εν ρα, ν ολ ν | μα 1 

ό------- Εξθνε------ αμ ο | 
, "μαμα 

Εά ἡ μα . 1 κος. 

απά 9 ο ει Ὁ ασ πα ώμος : 
ὃ-----------μμ 



ΤΗΕ, ΡΕΝΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ αξΕΕςΚ Μῦρδις 

Ί]ε Ἰανε αἰτεαᾶγ 56εη ἰἴΠαί (Πε ἴετπι Τάϊαπ γας αρρ]εά 

το {Πε 5εα]ε ἰΠαί γνας ἱγρίσα] οί (πε Αθοϊίαη ἨἩατπποηΥ; απά 

εοηκἰςίεη!]γ υη(Ὦ 15, (α), α5 α παϊχίιτε Οἱ νο 5ΗοΏ 5οαἱες, 

πας οα]]εά Μικο]γάϊαη οι ΜΙχεά Τ}άϊαπ. Τί γνας αη εχαπηρ]ε 

οἱ πηΏαϊ Ατἰδίοχεηις ολ]]5 α ἁοαοίε 5οα]ε; ἴλπαί ἵ5, 1 Παά 

Όπο Μεσαε ο: {οηίςς, ὦ απά ε. 

21. Ἐαε] οί ἴπεςε 5οα]ες πηῖρΏί, αἲ αΏΥ ταῖε ἰπεοτείίσα]γ, 

αΡρεατ η Ἑπλατπιοπίς απά (Πτοπιαίῖο ας πε] ας Ιπ Ὠἱαϊοηῖςο 

{οτη. Τπε {οἰ]ογίηρ ἶ5 α οοπηρ]είθ {αῦ]ε οἱ {ηεπι ἵπ ΕΥΕΤΥ 

σεηι. 

ΤΑΡΙΕ, 14. 

5ΙΧ ΑΝΟΙΕΝΤ 80ΑΙΕ5 ΙΝ ΤΗΕ ΤΗΕΕΕ ΟΕΝΕΚΑ. 

(α) ΜΙΧΟΙΥΡΙΑΝ. 
ο ος 

ο πωκκτις 
΄ Ωω 1 

Εό πτ-ε-----ε--θ 
μυ - - ο ”.) 

υπό ο 

ας ΏΙατον]ς 
πι 7 . | 
το ῃ α) Ι -- 
8 {ει 1 ο. Ί σ ο 
πα 1 Ας σσ εν. -- . 

ἴσο. --- - 

(ϐ) Τνριαν. 
ΕΝΗΑΕΝΜΟΝΙΟ υυυμμμ ο 

μα, 7 σι το Ι ὴ 
ο η -------τσιττο τσ σσρ στ) ο - 

ἴ να . τ Γι] 

ιν 
ΟΗΒΟΜΑΤΙς 

η 7 ων ] ] 
Εσ- Ἓ Ἔ σκι --- --ᾱ 

υ Ἵ 

ο μαυσως 
ΏιΙΑατονις - ον ε 

ο Τ ] ] σος ---ν 



ΙΝΤΕΟΡΌΟςΤΠΤΙΟΝ 

ϱ) ΡΗΕΥΟΙΑΝ. 
ἘΝΗΑΕΜΟΝΙς (9 -- - 

Ω- ἤ ἱ [ .ὰ 
[-έ- ο πώ τς ἰΓ πα τοπ πο 
{π Ἱ Ἴ ] ΤΙΝ αι εϱ- -'-'-ὃ6 

Ο6ΗΕΟΜΑΤΙΟ πό -- 

(4). 7 να) ] | : - 
α. ο. | Γής | πο Ἕπ νο ται 
πώ σε --ᾱ- ο 
υάαν-. 4 

ΏΙΑτον]ςο αν τὰ 
πρ ῃ Ι | 
πρ τ τας ] α] Ἡ 
τῷ : Ί λ -- 5 ΓΜισο- ο 

ε όν 

(6) Ώοκιαν. 
ἘνΗΑβΕΜοΟΝΙς 

μα. α. ἤ Ι | 
Γ ον Τ 1 Ἵ -- σσ} 
[ ο... 1 ῇ ] 5 ε»- εν] 

6ΗἨΚΟΜΑΤΙΟ 

πρ ] ος, ἰ | -. απο ς σσ μυ 
ας ] | | σ2 ες ὦ 

κ Ιλ Γαμος, ην 

ΏΙΑΤΟΝΙΟ 
Ω : [ | | 

{ ὃν ῃ ] ο. ! - σ) 
να η ή 1 αι 5 Πλ αά 
Εφ Γι , νν {« 

ο) 2 εως - ΄ ορ 

ἘΝΗΑΕΜΟΝΙΟ 
(ϐ. ΗνΡοΡοξΕΙΑΝ. 

ϕ.) ϱ ΑΕ 

ΟΠΕΟΜΑΤΙΟ 
| | ! 

μα) απ - ντ 
.. Ἱ 

ΤΝ. μμ 



ΤΗΕ ΡΕΝΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ αξκΕΕΚ ΜύυρΡΙς 

Ώιατονις 
4 μμ μκ.. 

-- τα Ἡ -- --} 5- - ο ο ον... 

δς μή 

(0) ΗνΡΟΡΗΕΥΟΙΑΝ. 
ἘΝΗΑΕΜΟΝΙΟ -- 

ΟΗΒΟΜΑΤΙοΟ ,- τας | τν | 

8 4 τ” - « 

-- 

ΏιΑτονις - ο νς, πα 

[ο ! ] ον. ” . μ 

ΑΡΦΕΠΡ 

1: ἶ5 {ο Ὦε ποίθεά {μαί η {πε ἘπΠατπιοπίο απά ΟἩτοπηαίίο 

Ὁ Φοαἱος Τε οῖοη αρροατ {λαί πιοτθ ποῖο5 οσοι απ ἵπ {πε 

οοττεδροπάίηρ Ὠἱαίοπίο. ΤΠ6 τεαδοη ἶ5 Ελί, Τξα ἀῑαίοπίο 

8οαἱα εχΗ]δίΐ5, 8αΥ, ἴἩα οοπιθἰπα(ίοη οἱ ἰπε οοπ]αποίίοη 6-α 

Ἀἶοηρ γηίῃ πε ἀἰς]αποίίοη ἐ--/-ό, πε Εχεά ποῖε α οἱ ἴπε 

οοπ]αποίίοη ν] οοἰποίάε ᾗε ῥήήᾳᾳ1 γι {Πε 5εοοπά Ῥραςείης 

ποίε α οἵ ἴπα ἀϊδ]αποί ἰδίταοποτά 8 6, α, ὁ; απά 5ο πι] 

-. ποί Ῥε α ἀῑΠετεπί ποίο {Τοπ Ιέ αοσοτάίπρ {ο οἳτ Πποίαίοῃ. 

'. Ῥυαΐ {η {πε οοττεδροπάίηρ ῬπΠατπιοπίο απά ΟΠτοπια(ίο 5σα]ες 

ἴπετε υγ] ποί Ὄε 5Ι6Ώ α οοἰποίάεηςε, απᾶ «οηδεα επί] ος 

ποίαίίοη ἶ5 αὓ]ε {ο ἀϊδειηραίδΏ 516Ώ ποίες ἵπ {ηεςε 6εηετα. 

22. Α5 500Π 5 {Πε {οτπια] 655εηοε Οἱ {με5θ 5οαἷες παά 

Όθεη επἰαὈ]δΏεά νε βπά {πε (τεεῖς (Πεοσῖσίς εχετοῖδεά γγΏ 

(νε αιεδίίοη οἱ {λεῖγ Ῥτορετ Κεγς, ἵπ οίμετ ποτάς οἱ {είτ 

'ΡΙΟΗΠ. Αί Πτεί δἱρΏί ἴπε αΙεδίίοη 5ΕεΠ5 4η αΏδιτά 9Π6. 

Τη Ώε παίατε οἱ ἴπίηρς πο:5σα]ς, τερατάεά α5 α ππετε οτάθτ 

1 Νοί ἵπ (ιποοῃ. 
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ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

οἱ Ιπίοινα]ς «η Ὦς6 ἀείοιπιίηθά {ο αΏΥ Ρατίϊοπ]ατ Ρίο; απά 

{οιρ] Ργαοιίοαἰ πεοεςρίέῖο5 τεάιοε {πε Ροδδΐδ]ε ΡίέοὮ οἱ αἱ] 

σα]ες υἰΏίη οετίαίη Ππιῖΐς, ἴἩεγ ἆο ποῖ ἀεβπε {με τε]αίῖνε 

Ροβίΐοη οἱ ἀῑβετεηί 5οα]ες γηΒΙη {ἶνοςε Ππιϊίς. Τ,εί Ἡ5 ἴακε 

{οτ εχαπρ]ε {Πε 1/Υάΐαη απά Ῥητγρίαη 5οα]ες; απἆἀ, ἴλαί οτ 

οοπορθρίίοης οί {πεπα ΠΠαΥ Ὃε ΝΏΟΙΙΥ {τεο Ποπη αΏΥ αἀπαϊχίατε 

οἱ Ρί(οὰ τε]αίῖοη 5αρρεςίεά ὮΥ ος πιοάετπ ποίαίίοῃ, εί Ἡ5 

α55υπης 45 5ομεπηε οἱ ἴμε 1 Υᾷίαη :--- 

ίοπς ἴοπε ἁίοπε ἴοπε ίοπε ίοπε «3 ΐίοπε 

1 3 8 4 5 6 7 

απά οἱ ἴΠε Ῥητγρίαη :--- 

ίοπς 3 ΐοπε Ὥτἴοπα ίοπε ἴίοπε 3 ἴοπε ἍΊἴοπε 

«πο ο πο κο σος ώμο. 

1 2 3 4 5 6 7 δ 

Ι{ 1ωθη νο 5αρΡροςε {ια Ππηϊί οἱ ρτας(ἰσα]]γ Ρρορδίρ]ε 5ουπά5 

το Ὀ6 (πο οοίανες, {ΤΟΠΙΑ 
Ω ) 

ο το [-- στο 
[2 {ο Ἡ ζνἩ 
ϊ "κ 

Ὀν 

οπθ πηϊρΏί ίακε ας 1 Υάΐαη 5οα]ε 

α : 
. ο 1 Ι α". 

ή λ... 

2ηᾷ 45 Ῥητγρίαη 

ο, ΞξἘ σπα τα πας πε 

ἵῃ ΨΠΙΟὮ ο.δε με ΤάϊαΠ ἵ5 Πίριει ἴμαπ (με ῬητγρίαἨ : οτ 

αραίη, οΠ6 πηῖρηί (ακα α5 1 Υάΐαπ 

Ω. 
Γ 
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λα οκ. κκ οὐμμω ο”. 

σσ ος» 

πο ν 

ΤΗΕ, ΡΕΥΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ αξξΕΕΚ Μῦρδις 

“4η α5 ῬΡητγρίαη 
οωζἍ. 1 τν. 

ας ῃ 
ΓΟΕΞΕΕ ΕΤΕ ΤΕ:. Τ Τ : Τ τ 

ἵη ΨΠἰσὮ ϱαδε ἴΏε Ῥητγρίαη ἶ5 Πίρπειτ ἴΏαη {πε Τ,άΐίαω: ΟΥ 

αραῖη, οηε πηὶρΏί ίακε α5 1γάΐαη 
Ἄρερο Ἡ 
Γ ο η 1 

τῷ πα αμα 1 ο”. 
ῃ η 1 

-ϐ- 

4η α5 Ῥητγοίαη 

.. να ρα) 
πο ση Τ Ἴ τν σαθενν 
Ἡ (ἳ ερ να ΕΣ: 

πο ος 
η γγΠΙοὮ ο.5ε {ης 5οα]ες οοἰποίάε ἵπ ΡρίίοΠ. 

23. ΑΠ εχρ]αηα[ίοη οἱ {πε αιε5ίοπ (Παί που]ά παίυτα]]γ 

5ιῤρε»ί Ιἱ5ε]{ {ο αΠΥ πιοάετη τεβάετ ἶ5 {μαί {πε (στεε] (Πεοτίςίς 

ἀεείτεά {ο τεάιοε {πΠεςθ 5οαἱες {ο 5ερηἹεηί5 ΟΓ οπε Ππίνειςαί 

δοα[ε, απά΄ εσίαβ]σὮ {πετεῦγ α {πεοτείίοαί τεἰαίίοη οἱ Ρίοβ 

Ῥείπεεη (πεπα; ]μδί α5 6, Ηπάϊωρ ἵΎρες οἳ πποδί οἱ {Πε 

8οα]ες οί Ταῦ]ε τή ἱηδίάε ελα δετίε οἱ ἴἩε πΏίίε ποίθς ο{ 

--ᾱ Ρίαπο, {πεοτείιίσα]]γ τερατά (6) ἔος εχαπιρ]ε α5 ἃ ἴοπθ αΏονε 

(6). Βιιῖ είς εχρ]απαίίοη {5 ἱππππεαϊαίεΙγ οοπ/τοπίθά ὮΥ ἴννο 

οὐ]εοίίοης, εαοξ οἱ γλίοὮ ἶ5 {ία {ο ἵ. 1ηΠ νε Πτσί Ρρίαοε, 

επε (τεεῖς (εοτῖσίς αεετίραίεά {ο εαοῖ 5οαἷε ἵη γἱτίαε οἱ 1έ5΄ 

{οτπια] 6556η68 2Ώ αὐφο]ιίε εἰΏίσα] οματασίετ, απᾶ {Πεγ οοη- 

οεἰνεά εἶναί οἸατασίεΓ α5 ἀερεπάεπί ΟἨ 15 ΡίίοΆ. 1ί5 ΡίίοἩ, 

ἴπεη, παδί Ώανε Ῥεεη φοπιείΠίωρ ποτε {Ώαηῃ α Ίπθτθ {Πεο- 

τείῖοα] τε]αίίοη. Απά ἵπ ἴἩε δεοοπά Ῥίαοε ἴεθ 4Π6ΥΕΓ 

αοίια]]γ ρίνεη {ο {πο απεδίοη 5 ΡτεοίδεΙγ {Ώε τενειςο οἳ 

Ψαί Τξ πχδὲ Ἠανα Όθεη ἴξ ἴπε Ἄβουα εχρἰαπαίίοη οἱ {πε 

αὐεδίίοη Ίγετε τας. Έος ἴωε (τθε]ς (Πεοτίςί5 σίαίε {]αί {Πε 

Ῥ]τγρίαη 8οα]ε πνοςθ 5οΏεπιε ἶς (ϱ) ἵπ ΤαβΙε τά ἶἵδ οης ἴοπα 

ποῖ αΌογε δέ Ῥε]ου (νε 1 Υάἶα3, Ψηοςε 5οπεπιε {5 (6). 
Ύ/ε πηιδί οοποεῖνε, Πε, {Πί5 αεδίίοη οί {Πθ ΡίίοΏ οἳ {πε 

8οαἱες α5 ἱπιρ]γίηςρ {Πε ΡοβδϊδίΠίγ οἱ ἀείιειπιϊπίηρ εαοὮ οἳ 
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ΟΠΝΤΕΟΡΟΕςΤΙΟΝ 

ἴπθπι {ο α ρατοπ]ατ ΡίίοἩ, ποί ατρίίατΥ, Ὀιί ατἱδίπΡ 6- 

οββδατΙ]γ {ΤοΏω {πε οτάετ οί ἴἵέ5 Ιπίετνα]5; ποί {πεοτείϊσα], ΟΙ 

τε]α"νε, Ὀιέ δετνίηρ α5 ἴμα ρτουπά οἱ απ αΏφο]αίε εἰλίσα] 

ολαταοίετ; ποί Ἰεαάϊης {ο 51οἩΏ απ οτάετ οἱ {Πε 5οα]ες α5 

νοπ]ά ατίδε (Τοπ {πο τοάαοίίοη οἱ ἴἨεπι {ο δερηιεηί5 οἳ οπε 

5οτῖε5, Ὀπί {ο ΡτεοίδεΙγ {Πε τ6Υθιςε οτε. 

24. Το απἀειείαπά ἴΠε ΡρορδΙρΙΠίγ ο 5αοἩ α ἀείεγπιϊπαξίοη 
νο πημδί {ακς Ιπίο αοοουηί αΏ Ἱπιροτίαπέ ἀῑδείποίίοη Ῥείπθεῃ 

αποϊεηί (ατεε]κ πιε]οάγ, απά {πα πιε]οάγ οἱ πιοάετπ πηηδίς, 

Ἠ]ε Ἠανε 56εεη {λαί ἴε εδδεη{Ώαὶ {εαίιτε οί πιμδίο 5 (ηα 

τε]αίίοη οί α]] {Πε ποίες οἱ α 5οα]ε ΟΥ 5Υδί6Πη {ο 15 οεηίτα] 

Ροίπί ος {οπῖο. Το πιαϊπίαΙη ἴηε 56ηΏ5ε ΟΓ {Πίς τε]ατίοη, ἴε 15 

ΏΘΟΘΒΡΑΤΥ ΙΏ ΘΥΕΥΥ Πηιδίσα] εοπΙροδίοἩ, {Παί {λε ἰοηπίο πο] 

Ῥε εχρτεδσεά γ(Ὦ ἅπε {ΤεαΠΕεΠογ ; απά αἱ] ἴε ποτε πεοςξ- 

64ΤΥ ἨΏεη {λε πηιδίοα] εοηφοίοιςηθς 15 ΙπΙπ]αίΙτθ. Μοάστη 

πημφίο Ιπάεεά οαη Γ41Π1 (15 τεφιήτεππεπί ὮΥ πἹεαης οἱ Παί- 

ΠΠΟΠΥ ; απά 5ο Τε ἶδ ποί ππαςιυα] {ο Ἰανε α πε]οάγ οἱ αΠΥ 

Ι]εηρσί]Ἡ 1η πΠίοὮ {Πε {οπίο 5ε]άοπι ΟΙ ΏεΥεί οοσος15. ῬΕαΐ ἴπε 

πημρίο οἱ Αποιεηι (τεεοε, Ιαοκίηρ {Πε αδαἰδίαποἙ ΟΓ ΠαΓΠΙΟΠΥ, 

ουπ]ά ποί ἴΏας ἀϊδρεηδε υἩ Ιές {οπῖο; απά αοοοτάἰηβΙγ 

νε βπά Ατὶκιοι]εΣ επιποϊαπρ ἴπε Ίαν (μαί πιε]οάγ 5ποσ]ά 

οοηςίαπη{]γ τθοΙτ {ο ἴπο Μεςε, α5 {ο ἴπε «οππεοίίΏηΡ ποίθ 

{τοπη υΠίοὮ ἴμε 5οα]ε ἀθτῖνες 1ί5 απΙίγ. Νου, 1εί α5 5Ἴρρο5ε 

α 9ΊΏρ6Ι, ὮΟΥ Οἵ ΤΠΔΩ, Οἵ α ΡεΓΠΟΙΠΙΕΙ ΟΠ Ίγτε οἵ Παίε {ο 

πανε αἲ Πὶς ἀϊδροσα] οπΙγ εἰρῃί 5ετνίοξαβ]α ποίθς; απά Ἰοί 15 

ἱπιαρίπα Ἠϊπι {ο δίηρ οἱ ΡίαΥ α πιε]οάγ ἵπ {πε 1άΐαπ 9οαἱθ; 

Ἠετε ἴἶο Μοσε ἰ5 (πίτά ποίε [Το {Πε {οΡ, απά δἰχίλ ποῖθ 

{τοπ {με Ῥοίίοπι. (Οοπη5εαιεπί]γ ἴὲ ]ϊ65 {η {πε Πίρῃετ ρατί ΟΓ 

Πΐ5 τερῖςί6τ, ΟΙ ΑΠΠΟΩΠΡ ἴπε Πίρπετ ποίες οί Ὠΐδ Ιηδίγαπιεηί; 

αΏά {λε πιε]οάγ πεοθδσαγ!]γ ραίπετῖηρ Ιῑδε]έ ατουπά (Πί5 ποίς, . 

απά οοηςίαη!]γ τερεαίίης ἴέ, πΠ] α55δαπωε α Πἱρῃ-ρίίομες {οπθ. 

Ῥαΐ πουν Ἰεί 5 ἱπιαρίπε Ὠίπι {ο ῥρᾳ5ς ἴο α ππε]οάγ ἵπ ἴπα 

ἨγρορΏτγρίαη 5οαἷθ. Ἠστε {πε Μεςε ἶ5 5εοοπά ποῖε Ποπι 

}. Εγοδίενις, Χὶκ. 2ο. 
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ΤΗΕ ΡΕΝΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ αἑξξΕΕΚ ΜΌΡΙΟ 

ἴπε Ῥοΐίοπι, απά 5ενεπίΏ {οπΠ1 {ηε {ορ. Τπετείοτε 1 Ιΐ6ς ἵπ 

πε απάετ ρατί οί Πϊ5 τερίςίετ ο: απἹοης {ε Ίούετ ποίες ο{ 

Πΐ ἱηδίταππεπέ: απά {μα πιε]οάν ρτανἰαΐης ἰονατάς Ελιίς 

ποίε ΠεοξββατΥ 455Ιπηες α Ίου-ρίοπεά οἨατασίε, ΤΠας 

ἴπε ΡΙ(εὮ οξα ἄτεεκ 5οα]ε 15 ἀείετηιίπεά ποί ὮΥ {πε αὉςο]αίε 

Ροβίοη οί 15 {οηίς, πΟί ὮΥ {πε Ρίίος τε]αθίοη Ὠείνεεη 1ΐ5 

τοπίο απά ἴπε {οηπῖο ΟΓ αΠΥ οίμετ 5σαἱε, Ῥιί ὮΥ {πε ροδίάοη 

οἳ 15 {οπῖς ἵΏ τε]αίίοπ {ο {5 οίμετ ποίες. Ί/Πεπ {ος εχαπιρ], 

Π 15 αδδετίεᾷ (μαί ἴπε Τγάΐαηπ 5οα]ε ἶ5 α ἴοπε Πϊίρῃετ (Παπ {πε 

Ῥητγρίαη, ἴΏε πιεαπῖηρ ἶ5 {μαί, ψΠηῖ]ε {πο Ῥητγρίαη {οπίς Ιες 

Όπο απἀ α ΠὨα][ ἴοπες {ποπ {Πε {οΡ, απά ἴητεε απᾶά α Πα] 

ἴοπες {τοπα {Πε Ῥοΐίοπι οἱ {πε Ῥητγρίαη 5οαἷε, ἴμε 1/γάΐαπ 

τοπίο ες οπε απά α Πα][ ίοπες {οπι ἴἩςε {οΡρ, απά {ου απά 

α Ἠα]έ ίοπες {Τοπ {Πε Ῥοΐίοπα οί {πε 1Τάΐαη 5σα]ε. Τῆας Τε 

6 5εεη {Παί {πε τε]αίῖνε ἀείειπιϊπαοη οἱ {πε ΡΙίοἩ οἱ ἴπεςε 

5οα]ες ἵ5 ΟΠΙΥ πιαάε Ροςεῖδ]ε ὮΥ {πε {[αοί ἴλαί εαοὮ Ἠας5 4η 

Ἱπίτίηςίο ΡίίοἩ «ατασίετ οἱ ἵ οΨΏ, οοηδἰσεης ἵπ α Ρίο 

τε]αίίοη Ῥείνεεη 15 ΟΝΏ ΠΙΕΠΙΡΕΙς. 

25. Τηε τε]αίίνε ΡίίοΏ οἱ {πε 5ὶχ 5οα]ες οἱ ΤαὈΙε 14 ΠΙαΥ 

Ρε Ῥγεκεπίεά {ο {πε εγε ὮΥ Ρ]αοῖηρ ἴπεπι α5 ἵπ {Πε {οἩογίης 

ἴαῦ]ε Ὀείνεεη {Πε 5απις Ππηϊῆης ποίςς, εχοερί {λμαί ἴΏε Ὠοτίαη 

απά Ἡγροάοτίαη π]] εχίεηά α ἴοπο ΙΟύΥΕΓ 1Πα5ΠΙΙΟἩὮ α5 {ΠΕΥ 

εχοεες {πε οίμετς ὮΥ α {οπο. 

ΤΑΡΕΡΙ Ε, 15. 

9ΙΧ ΑΝΟΙΕΝΊΤ ΡΘΟΑΙ ΕΣ ΙΝ ΡΙΤΟΗ ΕΕΙ.ΑΤΙΟΝ. 

ἨΥΡΟΡΗΕΒΥΟΙΑΝ 

να Τοπίς ς [ ] | 
{Γ . 1 ή] Ττ. Ἱ -- σσ) 
1 ο. η 1 μ. ] 1 - μι) μα 
8 (ωἳ 1 πα, "βῦ ---- σσ; -- π 
Ιω) -- μιζ.] ο“ - 
υψι ο 4 π κ 1 

ἨΗΥροροβΙΑν : 
π Τοπῖς ε | | 

Για Ἱ - ε] ῃ τ -- 5 σ2 

Ἑε---ι | Ἴ 4 σι 5 
ΙΟ βα] σ2 ερτ 
νι «τα πώ κ 

3ϊ 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

ΜιχοΙι ΥΡΙΑΝ 
Τοπῖς Τοπῖς ἶ 1 | 

τ ῃ | ῃ ] 1 μ. σσ) 
[αν αι Ί ] β σ2 ε» 
Γί ' ] ο σ2 ρε 
4 “υ σ) ω--4 

«ὀ ο. κ κ 

ΏοξΕΙΑΝ Τομ 
3 οπἱος ον ο | 

ο. | 1 } “ σ) 
αν αι ἢ Γ σ2 «» 
Γί Τ | ] τσι σ2 Έ» 
πι υ)ς η σ2 9» 
«7 ζ2 ον κ 

ῬΗΕΥάΙΑΝ 
Τοπῖς : Ι ] 

πποῃ) ᾗ ἡ τ ' τ] --ἲ σ2 

[τν μων Ἠμ, -2ἡ- σ2 9 μή σ 
ΓνΖ ντα, {σ2 ε» 
«7 ς» μή 5η 

ΙΤ ΥΡΙΑΝ Ἡ Τοπῖς 
μα τα. ΒΑ 
Εν. τ----Ε--ει-ει-χε----μᾱ Π α. 

[ή {ο ] 1 -»,--) σσ) -ν 
ΓΣ πο να Φε” 
« τ” τπ ελ 

1 πανε οπηίεέεά {πα Ἐηλατπιοπίο απά ΟἨτοπιαξίς φοαἱες ἵπ 

Επΐ5 {αῦ]ε, α5 [ο Ὠϊαίοηπίο ατε 5α/Ποϊεηί {ο Π]αδίταίε {πε 

Ρηποῖρ]ε Ῥείοτε 115. 

Τ{ νε α8δαπης {ης Ρί(οἩ ο {πο ΜΙκο]γάίαπ {οπίο {ο Ρε 6 
ΙΥΠΙΟὮ ες Ιπίετπηθεάϊαίε Ώείπθεη ἴΠθ ἴπο ἸΜεεδαε (« απά 4; 

ες ἰοπίος οἱ {μεσα 5οα]ες (και ἵπ {με αΏονα οτάςτ ατα Ἡ 

σἄσ, 4, 3, ξσ. δε παϊιτα]]γ οοπο]αάε εἶναι εα Ἰουγοςέ 
5ολ]ε ἶ5 {ηε Ηγροριτγρίαη, απά {με Ἠγροάοτίαη, ΜΙχο]γάίαη, 
Ὀοτίαη, Ῥητγρίαη απᾶ 1Τγάϊΐαπ {οἱον Τί αἱ Ιπίετνα] τ8- 

φρεείϊνε]γ, οἱ α 5επηϊίοπςε, α δΕεΠΙΙίΟΠΕ, α 5επηΙίοης, α ἴοπε, 

α ἴοπε, α ἴοπθ, Ίπεη αἲ α Ἰαΐετ πε {Πε ἴτας οοηδίταοῖοη 

οἱ ίπε ΜΙχο]γάίαη Ίνα5 ἀϊδοονετεά, απά ἴϊ5 Μεςε Ίνα5 5εεη {ο 

Ῥε 2, ἵί ροδίου ἵη ἴπε ΡῖίοἩ δετίες Ίνα εΏαηρεά, απ Τί 

Ρεσαπηθ {Πε Πὶρ]εςέ οἱ {Πθ 5οαἱε5. (9εε Ὀείου, Ρ. 125.) 
26. Ῥεείάες ἴπεδε 5οα]ε5, αἱ οἱ ἨΏίοἩ ατε «οπηρ]εία ος 

οοπίπιοις ἵπ {ης 56ηΠ56 {Παί {ΠεΥ ΕΠΠΡΙΟΥ αἱ] {πα ποῖες 

πιε]οάϊσα]]γ Ροβίδ]ε Ῥείνεεη {μείτ εχἰτεπι]ίες, (τθεἷς ατί 

πιαάε δε αἲ (Πῖ πιο οἱ οετίαῖῃ ἀεβειεπί 5οα]ε ἨΠὶοΙ 

πετε οα]]εά (ταηςΠεηί, Ώεοαςε {ευ «Κἰρρεά 5οππε οἱ {πε 

Ροβαίθ]ε 5ἰορρίης Ρίασες ἵπ {Πείτ Ρτορτθδδίοη. ΤΗΠε {οΠογίας 
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ΤΗΕ ΡΕΝΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ οΕΕΕΚ ΜΌρις 

(ταης]]επέ φοαἷοες ἵπ {πε Ἐππατπιοπίο σεηα5 ατθ τθοοτάεά 

-Ὦν Ατίριᾶες Οαἱπίαπις (Μεΐροπι, Ρ. 21). 

(8) Ίονιαν 

Αποίμετ εχαπηρ]ε ἶ5 {πε πε]]-ἰΚΠπονΏ 5οα]ε οἱ Τετραπάετ 

[δεε Ατὶσιοίίε Ὀ)οδή. χὶκ. 32 απᾶ ΝΙοοππασΒις (Μεΐροπι, 

ρ. 7]. 

ΤΏ ἴπε ραδδαρε ἵῃπ πΠίοα Ατὶσιάαες αποίες ἴπεςα ἀείεοίίνε 

--. 8οα]ες ε Ρτοπηῖδες {ο 5αρΡΙΥ οἩη α Ιαΐετ οοσαρίοη {Πε τεαςόπς5 

το ἴπε οπαϊδδίοη οἱ {πε παπεῖπςσ ποίε. Ὀπ[οτίαπαίε]γ (πε 

-. Ῥτοπιθεά εχρ]απαίίοι ἶ5 ποῖ ἴο 6 {ουπά ἵπ Πΐς εχίαπί 

-. ντϊέηρς, απά ἵε {5 ἱπιροσεῖθ]ε {ος 5 {ο 5αΡρρΙγ (ηε Ἰο5». Ῥαί 

πε πιαΥ οοπ]εσίατε (Ἠαέ οΏ6 οαιι5ς οἱ ἐταησίΠεηί 5σαἷος πας 

νε αἀαρίαίῖοη οἱ αΏ Ιηδίταπηεηέ {ο α 5οαἷο Ίατρετ απ ἴἶαί 
ο ος υλἰοὮ ἵέ πας οτἰσἰπα]!γ Ιπίοπάθά. Τῆας {πε φοαῖε οί 

Τετραπάετ ποπ]ά παϊυτα]]γ βπά α ρατίίαΙ εχρἰαπαίίοη αἲ αΏΥ 

-ταίε η ἴπε αἲεπιρί {ο Ρεί α5 πηιοἩ ἂ5 ΡοβεῖδΙε οἱ ἴπε 

Ἱ. οείαεποτά 5οα]ε 
ἲ ] 

3 1 1. 

τἝες Τ Ἱ ου ο ο 
ῃ ή | Ἱ -- να ος 2 

, ο... μμμμμμμιμομωα 

'ουῖ οἱ α 5ενεη-εἰπηρεά Ίντε οτἰσῖπα]]γ οοηκίτασίθά {ο πιθαί 

εν Περίαςποτά 

ρω 

Φιλε) 
Ά 
Ε 



ΙΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ 

Τῃε Τοπίαη 5οα]ε οί Απὶειϊάαες ΩιἱπΠαπα5 γου]ά 566Π1 {ο 

Ἠανο Όεεπ οὐίαϊπεά {Τοπ {Ἡε 5οα]α οἱ ἴπο οοπ]αποί ἰθίτα- 

εΏοτάς ὮΥ ἴἩε οπιϊδδῖοη ΟΓ ἴἶα ΝΟ ῬαδδίΠςρ ποίε5 οἱ (Πε 

αρρε: {εἰίτασλοτά, απά {με ἱπίτοάισοξίοη οἱ οπε ΟΙ {16 ραδδίης 
ποίες οἱ {Πε ἀϊδ]αποί ἰεἰταοποτά 

µην 

Γ. 4. [α] 

Μο ο ος 
να ] Ι 

1 15 χαδ 4η οχαπηρ]ε αἲ {ηθ 5απηθ {πῃπθ Οἱ ἀεβοίεπογ απά οἵ 

ενς πηχέατθ ΟΓ οὐ /ποίο απιά ὤᾖο]μλήίοη ; απιά [νε οοπιρατί- 

50η Οἱ {{ γη {ε Ῥητγρίαη 5σα]ε 5αρροΓί5 α5 ἴη οἱ γίευ ας 

ἵηε οΏαταςίατὶςίῖο {δαίητε οἱ Ῥητγρίαη απάἆ ΤοπίαἩ παδίο αἰκε 
γ.5 {Πε τείεη{ίοΏ οἱ {Πε ΕουτίΏ αΏονε {ηε {οηῖς, 

27. ΕΤΟΤΗ ἰΠῖς Ροῖηί ἴΠο ἀεγε]ορπιεηί ο{ {με (ατεε]ς πυδίσαἱ 

ογδίετη Ρτοσεεάθά προη Ίπες γἨίο]ι 4ἴθ ΘΑ5Υ {ο πασςθ. ΤΗ 

πηοδί Ρτοπηϊπεηί Πποπηθηί5 ἴπ ἴλπαί ἀενε]οριιεπί γετα {6 

ρτον!ηΡ Ἱππροτίαπος οἱ πε Ὠϊαίοπίο ϱεηας 1πΠ οοπιρατῖδοη 

γη(Ἡ {πε Επηατπποηίς απά ΟΠτοπιαίίς, απά {πε ἀἱδαρρεαταπεε 

οἱ (με Ποτίαη απά Ἰοηῖαη Ἠατπιοπίε. Τπας (πε' ἀενε]ορ- 

πηεηί γγα5 α Ῥτουσεςς οἱ αἰπιρ]βοαίίοη ἵω γΠίςοὮ {πε ατεϊβεία] 

5α]ε-γεαάίηρς ΙΥΠΏΙςΠ νε Ώανε Ώεεη οοηδἰάετίΏρ πετε ρταἁ μα]]γ 

ελπηπαίεά. 1Τὲ να 8εεηπ {παί ἴἩε δεοίίοη οἱ ἴπε ἀῑαίοπίο 

5οα]ε οἱ ἴπο Αεο]αη ἨΠατπποηπΥγ ποπι 7) {ο ὦ(5σεε Ταῦ]ε 9) 

οοηίαίης α]] {Πο δαπηε ολατασίατίςί]ο Γεαίητες 5 ἴπε 5ο-οα]]εά 

Ῥητγρίαη 5οα]ε ἵη {Ώε 56αΠης Ρεηπ5. Θἰππ]]ατ]γ ίΏε ἨΥΡοΡΗΏτΥ- 

ΕίαηΏ 5εα]ε Ὑα5 5εεη {ο Ρε {Πε δερπιεηί ποπ 6ος. οἱπλί]ατ]γ, 

5 νε Ὠαγνο αἰγεαάγ σαϊἀ, ἴἩε ΜΙκο]γάίαη 5οαἱα ἵα5 56εη {ο 

ϱε (μαί Ρροτίίοτι 1Ώ ΥΠΙοὮ {με Μεςε δίαπάς δεοοπά ποίθ Ποπ 

ἴπε {ορ. Τε Ὠοτίαπ απά Ἠγροάοτίαη δοα]ε5 Ίγετε ἀερτϊνεᾶ 

οἱ ἴπε 5δεοοπά ἀἱδ]αποίίνε ἴοπε γπ]ο] γγας ἰΠεῖτ ἀῑδιιποίϊνα 

[εαίιτε, αΏά νετ πιειρεά ὮΥ οοἰποϊάεπος ἴπ {λε οΠ6 5οα]ε 

σα]]εά Τοτίαη πΠΙοἩ Ίγας {με δερπεπί Ῥείπεεηπ ᾖ απά 6. 

Τη5΄ βΠαΙ1γ αἰ] ἀῑδιιποίίοης οἱ Ἠατπιοπίες ΡρετίσΏεά ; Πεπος- 

{οτίΏ αἲ 5οα]ες Ίνετε Ὀιί {λε τρόποι ΟΙ πιοάες5 Οἱ ΟΠ6 ποίθ- 
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ΤΗΕ ΡΕΝΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ αξΕΕΚ ΜΟΡΙΟ 

5ετῖε. Το οοπρ]είε ἴπε ΠΙΠΡΕτ, (ης πιοάες οπι ἆ{ο 

απά Ποπ «4 ἴο α πετε οα]]ρά τεδρεο(ἰνε]γ Ἠγρο]γάίαη απά 

Ἡγροάοτίαη ΟΠ ἴπε ΑΠΑΙΟΡΥ οἱ {με Ἡγρορηιγρίαη. Τῃε 

τεβη]ί οἱ ἴπὶς Ῥτοςες οἱ 5ἰππρΙΠοβΙοη ατα ρίνεη ἵη {ἴηε 

{ο]]οπίηρ {αῦ]ε :--- 

ΤΑΡΕΙ.Ε. 16. 

ΤΗΕ, ΘΕΥΕΝ ΜΟΡΕΡ ΙΝ ΤΗΕ, ΤΗΕΕΕ,  6ΕΝΕΕΑ. 

ΜΙΧΟΙΥΡΙΑΝ. 
ἘΝΗΑΕΜΟΝΙΟ ς 

: αι Τοπῖο 

Τ 4 να { 
. ο γ: | Γρ) τς 

| ο ο ποσο 
ς αι ως 

πο ὉΟΗΒΟΜΑΤΙΟ Τουΐς 

. [ -η ------ 
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ὦ τι μὴ, η - σ} να 
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ο ο 
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ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

' ῬΗΕΥΟΙΑΝ. ὦ 
ἘΝΗΑΕΜΟΝΙΟ ἳ 
' ώς Τοπῖς ν αν, 

[Γον ε| | | 

εαἙς σος λα 
-- ο ων αρ μωλρνος 
ὤ 

ΟΠΗΕΟΜΑΤΙΟ { { 
Τοπῖς 

ορ πθς 

Ώιατονιο Τορῖ 
οπιο . 1 ] 

ο - ῇ 1 | 
ο... ῇ | Ἱ | ων ω 
{ο Ί Ἵ ΄ σς) -- 

ϱ δώ, - 

ΏΟΕΙΑΝ. 
ἘΝΗΑΕΜΟΝΙς 

ΟΒΠΒΟΝΜΑΤΙΟ η 
Τοπῖς : 1 1 | 

ων, ὁ ΑΙ Ση | 

Επομ αι | 
.- ΑΕΠΙ μΟο ο. 
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: Τοηῖς ) 1 ] ] 

Γ ῃ ο. Ἵ 
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ἨνροιΥΡΙΑΝ. 
ἘΝΗΑΕΜΟΝΙΟ 4 
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Γ ] μα] ] " σσ) κ. 

πα αο ο α - 
κσ 

ών ρω 

ΟΗΒΟΜΑΤΙΟ : 
ος Τοπῖς Ἡ 1 ] ] η 

τν ε) ] Ἱ [2] ων 

πανω ων 

ΏιΑτονιςο ὃ 
; Τοπῖς : 1 ] | 1 

Γκ ἢ ο] κο] 5 σ2--------- 

πο τες 
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ΤΗΕ, ΡΕΥΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ αξΕΕΕΚ Μύρο 

ι 'ΗνΡΟΡΗΕΥΟΙΑΝ. 
ἘΝΗΑΕΜΟΝΙΟ 

ολ Τοπίο ὦ | 

ἘΝνΗΑΕΒΜΟΝΙΟ 
α. Τοπῖς - : ι | ο! 

πα η Τ πα. | ] Ί σ2 δα τν 

Ισ -ωυ--'-'- 
[πι ), ες 

(6ΒΒΟΝΑΤΙςΟ 
Τοπῖς Ἱ ! ' αἱ ΄ μὶ α 

δν. 
« 

Τ νι 

ρας. Τοπῖς ' λθος ] Ἴ } η, 

| Τπε Ρίο τε]αίίοης οἱ {με 5ενεη πιοᾶες ἆτε εχΗΙβίτεᾶ {η 

. τμε πεχί Ταῦ]α. 

ΤΑΡΙ Ε, 17. 

κ 
"ΤΗΕ ΘΕΥΕΝ ΜΟΡΕΣΡ (τν ΤΗΕ, ΡΙΑΤΟΝΙςΟ σενῦς) ΕΕΡΕΕΡΕΝΤΕΟΌὉ 

ΙΝ ΤΗΕΙΕ ΕΕΙ.ΑΤΙΟΝ5 ΟΕ ΡΙΤΟΗ. 

 ΜΙΧΟΙΥΡΙΑΝ 

ωμωμυμυμμω...........'.ὣἒθ 

- .. Ἔ κάλο 



ΙΝΤΕΟΡΌὉΟΤΙΟΝ 

ΙΥΡΙΑΝ Τοπῖς 

[τι να 5 
2] θη ἲ ἳ 

ες η 

πι κα ἔ -ά εν » 2 ας) ο 8 Θ 

η. νο 
Φ µ Ό ει 

σσ} 
ς 

ἨΗΥΡΟΡΗΕΥΕΙΑΝ 1 

α 
| {εν Ἡ 
πα 4 
«7 

ο 

ἨΥΡΟΡΟΕΒΙΑΝ 
Τοπῖς ολλ ώς ] “4 

| ει] 19] ο 

σι Με! ο, ὶ 

Έτοτη {5 (4016 1{ αρρεατς {Παί (Πο Ἡγροάοτίαη γα Τις 

ἑοπίς 715 {λε Ίουγεςί οἱ (ης πηοάςς, απάἆ {πε ἨγρορΗτγρίαη, 

Ἠγρο]γάίαη, Ὠοτίαῃ, Ῥητγρίαη, 1άΐαπ, απάἆ ΜΙκο]γάῖαη 

{οἶ]ου αἲ Ιηΐετνα]ς τεςδρεο(ῖνε]γ οἱ α {9Π6, α ἴοΠ8, α 5δεπΙίοπθ, 

α ἴοπε, α {0ᾳΠ6, α 56ΙΠΊ{ΟΗ6. 

28. Αί {ε τὶςὶ οἱ {α]]]πρ Ιπίο ναϊπ τερεΒείοη, ]εί 5 αραῖπ 

οοηςΙάεγ {πε ε55επος οἱ {πα ἀῑδειποίίοη Ῥείπθεη {πεςε ποᾶςς. 

Τί 5 ποῖ α ἀῑδεποίίοη οἳ πιοᾷαΠίγ 5αοἩ ας εχῖςίς Ῥείνψεεῃ 

οἳσ π]α]οί απά ΠΙΙΠΟΙ 5οαἱε6. Τπε ἀενε]ορπιεπί οἱ (τθε]ς 

Μαδίο Ῥτεδεινεᾶ, απηϊάσί αἲ] 15 οπαηρες, {πε οτἰρίπα] {είτα- 

ολοτά α5 {πα Ροετπιαπεπί υπῖί οἱ οοπηροδίοη. Απά 6ενεπ 

πα ἀϊβετεποες {αί οαπης Ιπίο Ῥείπρ {Ἡτοιρῃ {με νατῖοις 

Ἠατπιοηίες Παά ποῖ 5υγνἰνεᾶ, 5ο ἴμαί {πε Ρρηϊποῖρἰε οἱ οοη- 

ίτασοίῖοη τεπιαίπεά Ιάεηίῖσα] ἴπ {πε «Ώαηρε οἱ τηοάθ. 
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ΤΗΕ ΡΕΝΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ οκξεΕεκ ΜΌῦσΙς 

Αραϊη, ἵε ἶ5 α ἀῑποίῖοη ἴη {πα οτάετ οἱ Ιπίεινα]ς, Ῥιέ οπ]γ 

ἵη 5ο {ατ α5 {με 5εγετα] πιοᾶες ατα ἀϊβετεηί 5θοίοης οἱ 0Π6 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ γΠπο]θ. 

Αραΐπ, 1 ἶς α ἀῑδεποίίοη οί ΡΙίοἩ, Ὀπέ πο 5ιοἩ ας5 οχῖςίς 

Ῥείνθεπ οἳτ Καγς, {ο ἴε ατίδες ἱπιπιεάϊαίε]γ Ίοπα {πε οτάετ 

οἱ Ιπίετναἰς. ΤΠο Μικο]γάϊαη ἶ5 α ΠΡΙ πιοάε Ῥεοαιςε ΠΥ 

πηε]οάγ «οπιροσεά Ίπ 1, πΠαίενετ Ὃε {Ἡε αὐφο]αία ΡΙ{οἩ ος 

1656 {οῖαὶ οοπιραςς, πιαςέ πθοεςκατΙ]γ Τε {οτ {Πε πιοςδ ρατῖ ἶπ 

Ώιε πρρετ τερίοη Οἱ {μαί οοπηρας». 

Εἰπα]]γ, Ώεοααςε ἴξ ἶ 5ο] α ἀῑδειποίίοη οἱ ΡΙ(οἵι, 1έ ἶ5 αἶςο 

α ἀῑδεποίίοη οἱ είΏος οἵ πιοοά. Το απάςιδίαπά {Π]5, 1εί 15 

855ΙΠης {Παί ΠἱρΏ {εηδίοη οἱ {Πε νοῖοε ἶ5 {πε παίυτα] εχρτες- 

5ἵΟΠ ΟΓ Ροϊσπαπί ρτίεί, 4Ώ Θ45Υ τε]αχαίίοη οἱ ἴὲε {πε παίιταὶ 

εχριθδδίοηπ οἱ δεππιεηία]Ισπι ; Ἰεί α5 5Ἴρροςε, ίοο, {μαί {ο 

τερτεςεηί {ηες5ε επποίίοης τεδρεο(ἰνε]γ α πηαβίοῖαη ἆἀθρῖτες {ο 

Ἠτίίο {νο 50ΠΡ5, πεϊίμετ οἱ γΏίοὮ ἶ5 {ο εχοθεά {Πο οοπηραςς 

ο{ απ οείανθ. Ἠον, ἴπεη, 5Ώα]] Ἡε Ὀδδίοιυ (πε τεαι]τεά 

οἰαταοίες ΟΠ 646Ἡ οί ἴΠεδε πιε]οάϊος» ἨνίάεπίΙγ ποί ὮΥ 

οποοδίηρ α Ιον ΚεΥ {οτ οπε απά α ΠἱρΏ Κεγ {οτ {Πο οίμοτ, ἵπ 

Ώιαο πιοάείη 56ηΠ5ε ΟΓ {πα ἴεττης ΄ΠἱρΗ᾽ απά ’]ουγ) Κεγ; {οτ 

Ὠχίς που]ά ΙΠρΙΥ (αί αἲ] Πτοί {τεὈ]ε 5οηπϱ5 πιαςί Ῥε {τασίς, 

απά αἲἱ Ῥαδς 5οπ6ϱ5 5εη(ϊπεπία|. ἩἨε πηωςί, {η5ίεαᾶ, Ίεανε 

Ώιο σεπετα] ΡΙίοΏ οἱ {Πε 5οηϱ5 απάείεγπιϊηεά, 5ο {παί εἴίπετ 

οἱ {επ ΠΠαΥ δυΐ αΏΥ νοίσε; Ὀαΐί ηε πηαδί 5ο οοπηροςθ {επι 

Ειαί ἴΏε οπε π]] Πε οΠΙεΠΥ ἵπ {Πε αρροι, ἴπο οίμετ ἵη {6 

Ίούπετ τερίοη οἳ (Πε απάἀαείαιπιίπεά εἱρῃΏί-ηοίθ οοἵηραςδ». Απά 

Οχς α (τεε]ς τημδὶοῖαη οου]ά οπ]γ εβεοί ὮΥ οποοςίπᾳ, {ος Π]5 

ΡαΐΏείϊο 50ΗΠ6Ρ, α 5οα]ε ἵπ ψΏῖοηὮ {πε {οπίο αγ ηεατ ἴίς πρρετ 

εχίτεπτῖ(γ, αηπᾶ {ο Πΐ5 5εηΗππεπία], οΏς ἵπ Πίο] 1έ5 Ροβίοη 

πνας {Πε τενετςε Ἱ. 

1 ΟΡ. Ῥϊο]επαεις, ΠὈ. 1, ο8Ρ. Ί οὐδὲ γὰρ ἕνεκεν τῶν βαρυτέρων ἢ 
ὀξυτέρων φωνῶν εὕροιμεν ἂν τὴν σύστασιν τῆς κατὰ τὸν τόνον μεταβολῆς 

γεγενηµένην, ὁπότε πρὸς τὴν τοιαύτην διαφορὰν ἡ τῶν ὀργάνων ὕλων 
ἐπίτασις ἢ πάλιν ἄνεσις ἀπαρκεῖ, μηδεμιᾶς Ύε παραλλαγῆς περὶ τὸ µέλος 
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ΙΝΤΡΟΡΌΟΤΙΟΝ 

29. Αί ἰΠῖ5 δίαρε ἴπο οοππραςς οἱ {πε (ἀθε]ς 5οα1ς, ππο5θ 

ΡΤΟΝΤΏ {ποπ {ἐείταοποτά {ο Περίαοποτά, απά ἴοπα Ἱερία- 

οποτά {ο οεἰαεβοτά νε Ἠανε αἰτεαάγ πΙηεδδεᾶ, απάετιγεηε 

α {ατίμετ εχίεηδίοη. Το {πε ἱγρίσα] 5οα]ε 

Ἠγραίε Ῥατηγραίθ 1οεμαπας Ῥαταπιεςο Ττιε Μεςα 

|... Ῥαταπείε |... Νείε 

γετε αἆάθά αἲ 1{5 αρρετ εχἰτεπιΙγ α οοπ]ιποί {είταςποτά 

ασ ατα.) Γ ] 
ΓΗ ωδδὺ , 
Γν 
Ὀν, 

απά αἲ 15 Ίοπει εχἰτεπαϊ α οοπ]αποί {εἰτασΏοτά απά αηΏ 

αἀάϊμοπα] ποίε Ῥε]ου (οα]1εά ἴ1ε 9 προσλαμβωόμωον) αἲ ἴε 
Ἰηίετνα] οί α ἴοηε 

Ῥτοσ]απιρα- ΏΟΠΙΕΏΠΟΞ 

εαν -- 

ΤΠΕ τεκι]ῖηρ 5οα]ε γγα5 οα]]εά {Πε (ατεαίετ (οπαρ]είε 9ΥδίεΠη, 

αι 

ἀποτελουμένης, ὅταν ὅλον ὁμοίως ὑπὸ τῶν βαρυφωνοτέρων ἢ τῶν ὀξυφωνό- 
τέρων ἀγωνιστῶν διαπεραίνηται' ἀλλ) ἕνεκα τοῦ κατὰ τὴν µίαν φωνὴν τὸ 
αὐτὸ µέλος ποτὲ μὲν ἀπὸ τῶν ὀξυτέρων τόπων ἀρχόμενον, ποτὲ δὲ ἀπὸ 
τῶν βαρυτέρων, τροπήν τινα τοῦ ἤθους ἀποτελεῖν. “Νου 5που]ά ννε βπὰ 

ἐπαί πιοάμ]α ο ος Κευ νύας Ἱπίτοάιμοεά {οτ {πε 5α]κε οἱ ΏΙρῃει οἵ ΙΟν/ΕΓ 

νοίσεδ; {ος {5 ἀϊπετεποε οαπ Ῥε πιεί ΡΥ {Πε ταϊδίηρ ος Ιουψετῖπρ ο[ {πε 

ΥηΠο]α Ἰηδίγαπιεηί, α5 {Ώε πιε]οάγ τεπιαίης απαΏεςσίεά υυπείπετ 1 ἶ5 
Ρετ{ογπιεά οοηβϊ5εηί]γ (μτουιρπουί ὮΥ ατῖδίς νι ΠΙΡΏ οι ὮΥ ατεᾶςί5 

νυν] Ίονν νοῖοε». ΤΠε ορ]εοί οἱ πιοάι]αίῖοη ἵ5 ταίπετ ἐλαί ἴο οπε 

απβτοκεη πιε]οάγ 5ΠρΡ ὮΥ ἴΠε οηςε νοῖσος πιαΥ Ργοάµςε α «Ἠαπρε ος 

{εε]Ιπρ Ὦν Πανίηρ 1τ5 {οπίο (ΠΜ. «Πανῖηρ 15 Ρερϊπηϊηρ ) που” ἵπ πε 

Ἠ]βμετ, πονν ἵπ {πο Ιούνετ, τεβῖομς οἱ ἐΠαί οπε νοίος.᾽ 
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ΤΗΕ, ΡΕΥΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ αξΕΕΚ ΜΌΏσις 

ΤΑΡΙ.Ε, 18. 

ΤΗΕ 6ΕΕΑΤΕΕ ΟΟΜΡΙΕΤΕ ΘΥΡΘΤΕΜ ΥΜΙΤΗ ΤΗΕ ΝΑΜΕΣ ΟΕ 

1Τ5 ΝΟΤΕΣ. 
Όιεζεις- Ἠγρει- 

Ἠγραιδη Μεςῦπ ππεηθη Ῥοϊαεῦπ 
ν εν μμ ο -- ο μετ -----ς) 

8 Ε -ὶ 5 9 ἃ Φ 9 
5 ὁ ἓ ξ ὁ ἓ ἃ νὰ 5 
ο το Σα ο τα αν. 
το  Ἡ ὃ ο ο ὃ ἃ απ α Ὁ δα 5ο 
“Ότο αι” τα. οσα 

ο) Β λΙ | | -)- 
α ε ] τι] ” Γαν ἃαδι« - 

1 1 Ἱ --Ὁ 
αν] σ) κ. « 

ὢ- ο ό πια, 

Α5 γη] Ὦε 5εεη {Τοπα ἐλὶς {αβ]ς, α]] έηλε ποίες οἱ {πε (Οτθαίες 

Οοπηρ]είε Ὀγσίεπι γητΏ {πε εχοερίῖοη Οἱ {με Ῥτορδίαπηθαπο- 

ΏηεΠΟς Ίετε ἀῑδηριϊσηεά ὮΥ ἴἩε 64Π1ε ΏβΙηες γγΠίοἩ Ἠαά 

Ῥεεη εππρ]ογεά {ος {Ἡε εἰσΏί-ποίε 5οα]ε γ(Ἡ ίπε αἀάϊαοη ος 

α ἴετπ {ο ππατί ἴΏε ρατίίου]ατ {εἰταομοτά {ο γΠῖοἩ Θ6346ἩΏ 

Ῥε]οηρς. ΤΠε {είτασμοτάς νγετο παπηεά ἵπ οτᾶετ Ἠγραίθη 1.9. 
ἑοξίπε ]ούεςί], Μεςθη 1.6.΄οξ {Πε πηϊἀά]ε,᾽ Ώἱεσεισππεηῶη” 1.6. 

6ος {πε ἀϊδ]αποί, Ἠγρετῦοαεθη 1.6. ΄ οί {ε Πὶρ]ηεςί ᾽ ποῖςς. 

Φίάε ὮΥ δἰᾶε πε {με (ατθαίετ Οοπιρ]είε Ῥγσίεπι ἴΏετε 

σίοοά αποίΏεΓ 5οα]ε σα]]θά {πε Τ,εδςετ Οοπιρ]είᾳ Βγσίεπι, ἵπ 

ἨΠΙςὮ Ία5 Ῥτεσδεινεςά {Πε ἰταάϊίοη οἱ {πε Ἰοπίαη ἨατπιοηΥ 

απά ἴμα Περίαομοτά 5σαἱε. ΤΠε {οἰ]οπίηρ {αβίε εχΗϊβίες (15. 
8εΏειπε απά ποπιεηε]αίατε :---- 

ἳ ΤΑΡΒΙΕ., 19. 

1 ΤΗΕ. ΙΕΘΡΕΕ ΟΟΜΡΙΕΤΕΘΥΞΤΕΜΥΨΙΤΗΤΗΕ ΝΑΜΕΣΟΕΙΤΡ ΝΟΤΕΣ. 

ι- Ἠγραιδη Μεςδη ΘΥπεπιπιεηῦη 

ο κ ΡΕ ΒΡΟΟΗΑΕΤΑΝ απο αν 
8 ἃ ἩἉ  ᾗἩἃ Φ 
ο ου. ο ο. 
ο τν ο τα ο ο τε 

ἳ ἁ 3 ο ὁὉ αν να .. ἃ ώ 
ας Ωω 1 | 

Γ΄ Π Τ Ἱ Ξωβεμε 

- Ε------------- ο ως το 

1 Τ1ετα!Ι]γ «οἱ επε Πίρ]εςι. ΤΠε ἠέρλεσί οτ ἴορ δίνες οἳ Εἴιε Ίτε 
Ψανε {πε ζοτυεσέ 1ος, 3 ΑΙ5ο σα]]εά Νείὸπ., 

μ 



ΙΝΤΕΟΡΌΕΟΤΙΟΝ 

3ο. Τηο {οοπίπςρ ἰίαριε αχΗΙδίες {ες 5εΥεη πιοᾶςς πἩ 

Όνα παπῃες οί {πείγ ποίες αοοοτάίηρ {ο {πε ποπιεπο]αίατε οἳ 

ΤΑΡΙ.Ε, 20. 

ΤΗΕ ΘΕΥΕΝ ΜΟΡΕΣ ΜΙΤΗ ΤΗΕ ΝΑΜΕΣ ΟΕ ΤΗΕΙΕ ΝΟΤΕΣ, 

Ταβδ]ε τδ :--- 
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ΤΗΕ, ΡΕΝΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ σξΕΕΕΚ ΜΌρΡΙςἜς 

ἡ Μεςῦπ Τϊεσεισπιεπὂπ 

] ο. ο Φ 8 δ 

| ἓ, ξ ν ο πι ἃ 
μ΄ ἓ ἓ ι ὦ ας 

: 5] κ. ς] Ῥ ς 6 έν 
Αι μα Ξ βι 5. βι Ζ Ε ἃ, 

ἨΗνΡοΙΥΡΙΑΝ 
-Ὁ Ω 

[έν -ᾱ παν ] 
2 ] ασ : τς Ἴ 

[ : δ--- τς) Τ ] Ἱ 5 ο σαν 
» 9 -σ-- -- ιο 

ἩἨγΡει- 
Ἰ ιεζεαρπιεπὂπ Ῥο]αεῦῃ 

Γ ῶ ω ὠ 
5 ῴ Φ π 
ας ω Ξ ω 5 ω ω 5 

4 ος ἕω η Ἆρι » δ-] Ἡ 
' ο». ῶ α Ὦ 5 ω [ν] ο 
Ἱ. η 3 Ξ βι στ. βι Ζ Ἐν βι 

ΥΡΟΕΗΕΥΕΙΑΝ 

[σος τ ομε 2 κ ---- ϱ΄ 

νο να ἵνα νο λμωμανάμαιως ον] ] ΄ 
ζ ν υ Ὁ ] αι ββ. 

ο τε νν) 

ΤΙεσζεισπιεηόπ Ἠγρειροί]αεῦη 
ῶῶθ-λοοφο 

1 

5 
μ 8 δν δ ο ῶ π .- 
ο Ἑ 8 ϱ Ἡ ς ῷ 

Η 5 β, οᾱ βι Ζ -- βι Ζ 
ΥΡΟΡΟΒΙΑΝ μη ων ὰ 

ος ο τν σ7 [καί ] σης 

ο τι -Ἔπον τη τοσα 
Ἱ ον---ᾗ 

Τε παίιτε οἱ 6αοΏἩ πιοάς 45 ΠΙΕΤΕΙΥ α 5εσπεπί οἱ {πα 

{γρίσα] 5οα]α οἱ Ταῦ]ε τδᾶ ἶ5 Ώθτε αρρατεηί ; απά {16 ἰἐλπεοτίςίς 

5Ώογεά {πεί {111 τεοορηΙξίοη Οἱ {Πί5 {αοί ὮΥ εχἰεπά(πρ, ας ἵ5 

ἆοπε ἴἵη {με {ο]]ογγίηρ {αὈΙ6, εαοὮ οἱ {πε πιοάθς {ο ἴπε {γρίσα] 

οοπηρᾶ5ς ΟΓ ἴπο οοΐίανε. ΤΗε τες] ἵ6 α δετίθς ΟΕ 56Υ6Ώ 

:.Βεα]ες Ιάεηίῖσοα] ἵπ Πρσατε οἵ οτάετ οἱ Ιπίετναίς, Ὀιί ἀείει- 
πηϊπατε]γ ἀἰδηπριίσηθά {ποτ οπε αποίΒετ ΡΥ {μα τε]αέίοη οί 

Ώλεϊς ΡίίοΏ. Τη οἴμει ποτά, ἴἩε πιοάθ ΟΙ τρόποι Ώανε 

Ῥεεοπηε τόνοι ΟΙ Κεγς. 
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ΙΝΤΕΟΡΟΌΟΤΙΟΝ 

ΤΑΡΙΕ, 21. 

ΤΗΕ ΔΕΥΕΝ ΚΕΥΡ. 

Τῃ6 πιοᾶςς ατο πιατκθά ο ὮΥ Ῥατς. 

ΜιχΟΙΥΡΙΑΝ -.--Ὁ- 
[ 

ο”) 

π 9’ 

ΙΑΝ ΤΥΡΙΑ ---- 

ΕΦ; ολ ι Ε ω εκ-- 
ες πο] ΑΡΗ! ), 

τ Ῥλ. κό 

[ ΡΗΕΥΟΘΙΑΝ Ἂ ο μα 

[ νπτες πε ον ο αάς πε”. 
9. 9 σαἽ - 

ΤΟΒΙΑΝ νο 

ΣθαΣ ο -ῷ πρ τα 
[.Ἡ 

ιόν τ ΓΡ] ..ι ο“ -Ὁ 

ἨΥΡοΙΥΡΙΑΝ ς 
1 -ἲ -“ὝΏ) 

: ποσα 4 Τ ῃ 

ΗΕ Έσω πα Εν ο στ] -] το ο 

ἨνΡοΡΗΕΒΥΑΙΑΝ 

ἨΗΥΡΟΡΟΒΙΑΝ Ὃ ο τα 
[Γον οἱ ῄ εβρ ρόδες 1 4 ο... 

9ο ΝΕ. «πα, [ Ἱ θ. αν 
Εκ Ρις ΕσεΓὴ στης τοι] ῃ 

τ.. ! ἡ ώς ὁ 18. 04 ρ 58 | ον ο ο] 

ΤΗϊ6 6 α νετΥ σἰτικίπρ «Ἡαηρε οἱ οοποερίίοη. Τί πἹεαη5 

ἴαί {ης 5εηςε οἱ {πε Ιπάερεπάεηπί απά ἀϊδμποί οἩαταοίετ ος 

Ώιο πηοάες ἵνα5 αἱπιοδί εχίϊποί. Επί {Πί5 να αη Ιπεγίίαρ]α 

οοΏδε(πεποε οἱ πιηδίοα] ἀενε]ορπιεηί ; {οί {]αί 86εΏ5ε Ρτθ- 

ιρροδεά {πε Ππηίαιοῃ οἱ ἴπε 5οα]ε {ο αΏ οείανε, απά (Πί5 
4 



ΤΗΕ ΡΕΝΥΝΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ αξξΕΕΚ Μῦςιο 

Ηπαϊέαξίοη πεοεδσατ!]γ γαηίσηεά Ῥε[οτε {πε π]άεηίπς ἀεπιαπάς 

οἱ α ρτοπίπρ ατί, απά ἴ1ε Ίατρετ ροςεϊρ!]εος οΓπιοτθ οαΏοταίθ. 
Ἰηδίτατηεηίς. 

31. ΤΗε πιπηθετ οί {με Κεγς τας αἴτετνατάς, αρρατεπ!]γ 

Ὦγ Ατίοχεπας, ταϊσεά {ο ἰΠίτίθεη ΒΥ ἴπε αἀάϊίοη οἳ 

(1) α Κεν αἲ α 5επιίοηπε Ῥε]οι ἴἩε Ῥητγρίαη, οα]εά (πε 
Ῥεεοπά Ῥητγοίαη οἱ Ιοηίαη ; (2) α ΚεΥ αἲ α 5οπηίίοπε ΡῬε]ου; 
{πε ΙΥάΐαη, οα]]εά (Ἡε Ῥεοοπά 1γάΐαπ ος Αεοϊίαπ ; (4) α Κεγ 

αἲ α 5επ]ίοπε Ῥε]ον {πε Ἡγρορλητγρίαη, οα]]εά εἴνε Θεοοπά 

Ἠγρορητγρίαη ος Ηγροϊοηίαη ; (4) α ΚεΥ αἲ α 5επι]ίοπε Ὀε]οι 

ἴπε ἨΗγρο]γάίαη, οα]]εά {λε Ῥεοοπά Ἠγρο]γάίαη ο: ἨΥΡο- 

αεο]ίαὮ ; (5)α Κεγ αία 5επηϊίοπε αΌουε ἴμε ΜΙχο]γάίαη, οα]]εά 

ἴπε Ηγρετίοπῖαη ; (6) α Κεγ αί α 5επῖίοπε αὔονε {πε ἨΥΡεΓ- 

ΙοηίαΏ, οα]εᾶ {πε Ἡγρετρητγρίαη. Ίπ ἰλῖς 5οΏεπιο {πε 

Μικο]γάίαη αγ ἴοοῖς ἴπε παπιθ οἱ Ἡγρετάοτίαη οἩ {πε 

-. 3ΠΔΙΟΡΥ οἱ Ἡγρετίοπίαη απά ἨἩἨγρειρΏτγρίαη. Αί α΄ 551] 

Ιαΐετ ἀαΐε πο Ἠίρ]ετ εγς Ίγετε αἀάεά αἲ ἱπίετνα]ς οί α 5επηῖ- 

ἴοπε απά ἴοπε 4Ώογνε {πε Ἠγρετρητγρίαη, αηπᾶά νετε οα]εά 

τεερες(]γε]γ ἴπε Ἠγρεταεο]ίαη απά ἨἩἨγρει]γάίαη. Τῆας πε 

ουίαίη {νε ΠΠ] πιπιρετ οἱ βΠεεπ Κεγς πηῖοἃ πε Ππά γη 

ἴπείτ ποίαίῖοη Ιπ {Πε πασπιεπί οἱ Α]Ἱγρίας. 

στα .ιε {οΠοπίηπρ {αῦ]ε {οτ {ο 5αΚα οἱ οοπιρ]είεπεςδς απά 

1 Ππεῖτ ποίαίοηἸ, απά ἵπ {ε ἴητεε (επετα, ἰπο]αάίηπρ {πε 
; 

εοηνεπίεηοε ο τείετεπος, Ὑε Ῥτεδεπί ἴΏθςε ΠΠεεη Κετς ηΙὮ 

ἰείταςποτά 3Υπεπιππεπὂη οἱ {Πε Τ,655ετ Οοπιρ]είε Υ5ίεπη. 

: 1 Οπ {πε αιεδίοτπ οἱ {πε (ταε]ς ποίαίῖοῃ, {Ἡε γεαάετ ἶ5 τε[εττεά {ο 

Ὑεκερμα!, ΕΙανιομές ιά Με]ορδίε εν (εεᾖεη (ο. νϊ)} «εναετε, 
-{μδίφιε αρ Ὁ 4Μφιέ (ε. Ἱ. ΡΡ. 244 8); ἩΜοητο, Μοάες οἱ «πας 
νε Μησίε (6 9]). ἘαεἩ 5ουπἀ Ὕνας ἀεποίεά ὮΥ ἴπνο ελαταείετς, 

΄. οπε {ος {Ἡε νοίοε, απἀ οπθ {ΟΥ ἱπδίτυππεηίς. ΤΗε νοσαὶ εἩατασίοις αγε 

-.ρ]αϊπ]ν ἀετινεά ἔτοπι ἴε οτάΐπατν αἱρμαδεί ; Ῥαέ Ῥοίμ ἔλε ἔογπις5 απά 

λε οτάετ οἳ {πε Ιηδέτυππεπία] οἸαταείετς ταῖδε ρτεαί ἀϊθιευ]εςες. 
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ΙΝΤΕΟΡΌὉΟΤΙΟΝ 

ΤΑΡΙ Ε, 925. 
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ΤΗΕ, ΡΕΝΥΕΙΟΡΜΕΝΤ ΟΕ αξΕΕΚ ΜΌύρις 

ΤΑΡΙ ΣΕ, 252. 
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82. Δί ἴπὶ κίαρε ἴπεπ (πε πιηφίσα] 5εΐίεποε οἱ ἄπεεςθ 
{ουπά να πιαϊετία! οἱ αἲὶ πιιδίοαἱ οοπιροφίοι ἵπ α οεἵ- 
(αἵη πυπηθετ οἱ Όπο-οοίανθ 5οαἱε5, ποτ ἵπ οοηδίτῃς- 
Πομ, 1η ἔπα οτάξτ οἱ Ιπίετναϊῖς, ἵπ {πε τε]αίίοη οἱ ἴπε οίΏετ 

ηοίθς {ο {πε {οηῖς, Ῥυΐί οοηδαήηρ ἵη ΡίίοὮ α τερι]ατ 5ετίες 
ραοεά ὮΥ εαιαὶ Ιηίθτναϊς, αἁπαηιεης αἶδο {εοτείϊοα]γ πε 
ωτεο 6εηετα οἱ Ἑπλατποπίςα, ΟΩτοπιαίς, απά Ὠἱἰαίοηῖς, 

Ώλοαςί {νε (πο {ΟΓΠΏεΙ γου]ά 5ΘεΠΙ {ο Ἠανε {α1επ Ιπίο 
Ῥταοίϊσαὶ ἀῑδιδε. Απά ({λεςα δοα]ες πΙαΥ Ὀθ τεςο]νεά Ιπίο 

(πε {ο]]ονίηρ εἰεπεπίατΥ τε]αίῖοης :--- 
(α) Τηε τε]αίίοηπ Ῥείνεεπ α ποῖε απά 15 οοίανε αΏονε 

ΟΥ Ώ6]Ιού” ; 
(6) ενα τε]αίοΏ οἳ α ποίθ ἴο ἴέ ΕουτίὮ αΏογνε; 
(ὁ ἄνε τε]αίίοη οί α ποίε {ο 1{5 ΕΙΠΙ Ῥε]ου ; 
(ὄ) ἴἶπο τε]αίῖοη ΟΓ νο Ραβ5ῖηρ ποῖες {ο ἴπθ εχἰγεπη!]ες 

οί α ἰείταοποτά ἀείειπιίπεά ἵπ 5ο {αγ {λαί οἱ {πε τεδα]ης 
Ἰηίετναί5 {πε Ἰοψεδί πιαςί Ῥε Ίεδς (παπ οἱ εαια] {ο ἴπε 

πηϊάά]ς, απά Ιε5ς {Παη {πε Πϊρηεςί. 
ΤΠε 5οΏεππε Οἱ {μεςδε 5οαἷε5, 45 Ώας Ῥεεπ αἰγεαάγ σαϊά, 

πημςί ποί Ῥο Ιάεηαβεά γη] εἴίμαοτ ο πηα]ος ΟΙ Οἱ ΠΩΙΠΟΓ 

πηοάθ. Ίπ {μθ (τθε]ς 5οα]ε οἱ {πε Ὠϊαίοπίο σ6εΏα5 ἴπε ποῖες 
{ο1οΥ οπε αποίµες, ἴέ ἵ5 (16, αἲ ἴἩε 54Ώ16 ἀῑδίαηςς α5 ἵη 
ουσ ἀθδοεηάϊηρ πηίπος 5οαἷε, Ῥιί (Πο δύναμις οἵ βαποίίοη ος 
ες ποίες ἶ5 ἀϊβετοπί, απἀ ἴΏε Θ6556Πος οἱ α ποίθ ἶ5 15 
{αποίοῃ. Τῆε ο5εεηίῖα] {δαίυτε οἱ ος ΠΙΙΠΟΙ 5οα]ε ἶ5 ἴΠε 

οοποοτά οἳ {πε Μίποι ΤΠϊτά υΠΏῖοη ππακες ρατί οἱ 15 

ΟΟΠΙΠΙΟΏ οἩοτά ; απά ἰΠὶ5 Ίνα5 {ο {Πε ἄτεεἷ 6ας α ἀῑδοοτά, 

Όναί ἶδ, α 5ουπά-τε]αίοη ποῖ ἴο Όε ἱπιπιεάϊαίεΙγ τεεοφηίζεά 
οἵ Ρεγπιαπθηί]γ αοαι]εδοεά ἵπ, Ῥαίέ ἀεπιαπάῖηρ ταδο]α ο 
αηᾶ «ἨαΏρο. 

33. Ἆε Ἠανε 566 {παί ἵΏ ἴλῖς οοποβρΒοΏ Οἱ {πα Κ6ὺ5 
(νε ἀῑδίποίοη οἱ ποᾶες ἶ5 νἱτιπα]]γ Ιρηοτεά. Ῥταί ἵε να 
ἀεδίπες {ο Ῥε τενίνεᾶ ὮΥ (πε τονο]μίοη ἵω πιαδίσα] 5οἱεποθ 
ΝΠΙοὮ Ίνας εΠβεοίεά Ὦν Ῥίοίαεπιγ, ἴπε οε]ερταιεά πιαίπεπ]α- 
Πείαη οἱ Α]εχαπάτία,. ΤΗϊ5 {εοσῖσί οὈδετνίηρ ἰλαί, ὮΥ {πα 

εχίεηδίοη οἱ {με πιοᾶες Π]ηκίταίεά {η Ταῦ]ε 21, ἴμείτ ἀῑδείπο- 
62 
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Ένε Γεαίατε οἱ 5αρρ]γίπρ οθτίαϊη 5εσπιεηίς Οἱ {Πε ΟΟΠΊΠΙΟΠ 

"5οα]ε {οτ ἴἩε πδο ΟΓ οϱΟΠΊρΡΟΡΕΙ5 απά ΡεΓοτπηθις Παά Ώθεῃ 

φαοτίΠοεᾶ, τεάμοεά {παπι αραϊη {ο {είς οτἱρίπαὶ οοΠΊραδ; 

απά, {ο επιρηαφίζε (Πο {αοί ἴλαί εΠεῖτ γετγ παίυτε {οτραάε 

Ώλείγ εχἰεηδίοη, Ἡε Ιπίτοάιοεά (ος πιαάε Ρρορι]ατ) α ΠΘΥ 

ποπηεπε]αίατε ὮΥ ΙΠίοὮ {Ἡε 5ευεταὶ ποίες Οἱ αΠΥ πιοάε πθτε 

ἀεείρηαίεά ἵπ τε]αίίοη {ο (Παί πιοάε οπ]γ, απά πο ἵΠ τε]αίίοη. 

ο ἴπε «ΟΠΙΠΙΟΩ 5οαἱε Οἱ ἨΠΙοὮ {Π6Υ Ὕετο αἲἱ δεσππεηίς. 

Τῆπς (ης ἴεγτης Ἠγραίο, Ῥατῃγραίε, 1οΏαπας, Μεςε, Ῥατα- 

πεςε, Ττίίε, Ῥαταπείε, απἆ Νείε Ίετε επιρ]ογεά {ο δἱσηϊγ 

{πα Ετσι, θεοοπά, ΤΠϊτά, Ἐουπα, ΕΠΗ, ΘΙχίΠ, ΘενεηίΒ, απά 

ἘΗσΠί]Ώ ποίες οἱ α]] ἴηε πιοάςς αἰκα. Τηο65ε παπ]θς Ἡετε ἆἱς- 

Πποσιίςμεά {ποπ ἴποςε οἱ {πε οἷά 5υ5ίεπα ὮΥ ἴῑε αἀάϊῖοη {ο 

Ώια {ΟΤΠΙΕΤ ΟΕ {Ώ6 ἴΕΓΠΙ κατὰ θέσιν "1π τθδρεοῖ Οἱ Ροβίίοη,) αηά 

{ο πε Ιαΐΐζετ ο{ {Πε {ΕΓΠΏ κατὰ δύναμιν ’ἶπ τεδρεοί οἱ {αποίίοη.) 

ΤΑΡΙ.Ε, 289. 

ΘΕΥΕΝ ΜΟΡΕΡ ΥΙΤΗ ΤΗΕΙΕ ΟΙΡ ΝΟΜΕΝΟΙΑΤΟΌΕΕ ΑΝΟΌ 

ΤΗΕ ΝΟΜΕΝΟΙΙΑΤΟΕΕ ΟΕ ΡΤΟΙΕΜΥ. 
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Τιεζεισπιεηδηπ Ἠγρετρο]αεῦπ 

Ῥαΐϊ ενεη ἵπ (Πΐ5 ΙηποναίίοηΏ Ίνε ατα ποί ]ηδιίβεά ἵπ ἰταοίπς 

ΔΏΥ ηεΥ 5εΏ5ε οἱ ἴΠα ΡοββϊῬΙΠίγ οἳ ἀῑΠετεηί πιοα]ῖες. 

Έοτ Ῥιο]επαγ ΠΙπιδε]ξ αδδετίς ἴπαί {πε οὐ]εοί οἱ ραςςίησ Ποπι 

. οπ6 πιοάε {ο αποίΠμετ ἶ5 πιετε]γ {ο Ὀσίης {πο πιε]οάγ υηΏίη 

α ΠΕΥ «οπηραςς ΟΓ ποίες. 

Αἲ ἰλῖ Ροϊηπί πε ΠΙαΥ οἶοδε οἱσ Ιηγεςίίραίίοη, α5 ἴπε 

βιτίπετ ἀαενε]ορπιεηπί οἳ πιηκίσαϊ φοΐεπες Ὀείοηρς {ο {πε 

Πἰςίοτγ οἱ Μοάετη Ἐτορο. 

34. Ἐοι {πε 5ακε οἱ οοποῖσεπεςς 1 πανε αἀορίθά ἵπ ἴπε 

Ρτεοθάϊης ραταρταρῃς {πε 5οπιεγΏαί πης]εαάῖηπς ππείποά οί 

Ρτεδεηίίης, ἵπ {Πε {οτπ οἱ αηΏ Πϊςιοτῖοα] ἰαίεπιεηί, πΏαί ἴ5 

ἴπ τεαΠίγ α ππετο ὨγροίΠΏεςίς. Έοτ ἴΏε 5αΠ1ε Γεᾶσοπ 1 πανε 

οπαῖττεά ἀείαῖ]ς, απά τεςἰτῖοθεά πιγςε]ξ {ο ἴΏε πιοδί σεπετα] 

{θαίωτες οἱ ἴΠε ἀενε]ορππεηί. ΄ΤΠε Ιαΐίετ οἱ (ίημεςε ἀεβείεηποίες 

π]] {ο 5οπ]ε εχίεηί Ὀ6 πιαάε σοοά ἵπ {Πε ποίες οὐ {πε {εχί 

οἳ Ατἰςίοχεπις ; ἴἩε {ΟΤΠΠετ ἀεπιαπάς οἳτ Ιππιεάίαίε αἴίεῃ- 

ου. Φίτίοί ἀεπιοηδίταίίοη οἳ {Πα ἰταίΏ οἱ οςς Πγροϊμεςίς ἴ5 

ἴΏ {Πε παίατο οἱ {Πε οᾳ5α Ἱπιροςείρ]ε; Ῥαΐ πε πιαςί αἲ ]εαςί 

εχαπηίπε {πε τίναὶ Ὡγροίμεςες απά 5αϐϊς[γ οιπκε]νες {μαί (Ἡε 

[αοίς πΏίος {ε]] {αἰαΙΙγ αραϊηςί ἴἨεπι Ίεανε 1 απαςδα[]εά. 

Α: Τε 5απης Εἴπηε 1 πηνςί ποί Ῥο ἀἰξαρροϊηίθά ἵΓ πιαΏΥ {αοῖ5 

τεπιαίη απεχρ]αϊπεά. Ίπ ίπε ἀενε]ορπιεηί οἱ αηΥ Ώταπεοῃ οί 

Ἠαπλαη αοἲϊνΙιγ ἴπετε ἶ5 παςὮ {Παί ἶς αοοϊἀεηίαἱ ; αοοἰἀεηία], 

-. ἵη (Πε 5εηςε {Παί {πε εχρ]απαίίοη οἱ ἴε ἶ5 ποῖ {ο Ῥε {ουπά 

. Ἰηθίάε ἴπε 8ρΏετε οἱ ἴμαί αειϊνίίγ. Ίο μα] Ῥε φαϊϊδβεά 
ΜΑςΒΑΝ Ἐ ό5 



ΙΝΤΕΟΡΌςΤΙΟΝ 

ἴπεῃ 1ο βπά ἰλπαί ος Ἠγροίμεςί5 αοοοιΠίς {ΟΥ ΠΙάΠΥ οἱ {Πε 

τεοοτάεά {αοῖ5, απάἆ ἵ5 ποί Ἱτε[αραβ]Ιγ τε[αιεᾶά ὮΥ απγ ος 

(πεπα; γΠηΙ]ε {πε οίμετ ἱπίτιηδίσα]Ιγ Ροδδίρ]ε Ἠγροίμεςες--- 

Ώπετε ατα Ὀπί (νο--ατε ραί ουί οἳ οουτί ΡΥ {με ηεὶρΏί οί 

αάΠαηδΥεταΡ]ε ατραπηεηί απ ενἰάεηςθ. 

35. ΟΕ οπε οΓίμεςε Ἠγροίμεςες {Πο εδθεη/]α] {Πεςίς ἶ5 (ωαί 

Πως 6ενεη πιοάςες οἱ Ταβία τό ἀϊβει Ποπ οπο αποίΏετ α5 ἆο 

ος πια]ογ απά ΠΙΙΠΟΓ 5οα]ε5, ἴΠαί ἶ5 ἵπ πιοάαΠσ, ος ἵη ἴῃα 

τε]αίϊοΏς Πίος {πο οἴμετ ποίες Οἱ {Πα 5οα]ε Ὄθαι {ο {Πε 

(οηίο, ΤΠε ἰοπίο οἳ 6αςοΏ 5οαἱε 1 ΠΠᾶς ἵπ ἴπε {ουτί ποῖίε 

{τοπη ἴές Ίουε εχίγεπηΙ(γ, θε µέση κατὰ θέσιν οἱ Ρ{ο]επηΥ. 

Αοοοτάίηρ {ο {Πῖςδ νΙεν; ἴῃο 5εγ6εΏ ποᾶες απά ἰΠεῖτ ἰοπίςς 

ΠΠΑΥ Ὀο τερτεδεηίεά ἵπ ἴπε {οἰοπίηρ Ταῦρε. Ίῃπ (α) νε 

5οα]ε5 ατε ρῖνεη Ιπ {Πε (ατεε] {οτπ., ΨΙίὮ {Πε ἰοπίο η {Πε 

Ἐοιτίῃ Ῥίαοε {Τοπ {λε Ὠοίίοπα; ἵπ (6) ΙΠεγ ατα ϱίγεη ἴη 

πηοάετηΏ {ΟΣ11, απᾶ σίατί [ΤΟΠ {6 {οηῖο. 
» 

ΤΑΒΙ Ε, 24. 

ΤΗΕ ΘΕΥΕΝ ΜΟΡΕΡ5 ΑΟΟΟΕΡΙΝαά Το ΤΗΕ, ΜΟΡΔΑΙΙΤΥ 

ΤΗΕΟΕΥ. 

ΜΙΧΟΙΥΡΙΑΝ 
ο ο) Μεςε (0) Τοπῖς 

μα ν ποσα 
Γρ ος] 

1. ΥΡΙΑΝ 
α (α) Μεςε ι (6) Τοπ]ς , ι | 

ΏΗΕΥΕΙΑΝ 

ων (α) ῬΜεςα κά (0) Τοπῖς : | 

πο ο παν 
ΏΟΒΙΑΝ 
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ΗΥΡΟΙΥΡΙΑΝ 
(8) Μεςε . ] (δ) Τοπῖς : 

β ] | ας | --- {ες ΕιπἛτο | 

Ἱστ: τη 
να παντα 2ο 
ο ν γκι 

ο. 
| ολ | κ. ῶ Τοπῖς Ἱ ; 

|" Ετσι 1 κ αἹσαα 
. ῃ 

' να 

ον ] | οσα ο θν δὴ ας. 

86. Ίε οπηποῦ ἀεηγ ἴπαί αἲ Πτεί εἱρΏί (Πῖς {πεοτΥγ ας 

ΠΩΙΟὮ {ο τεοοπιπ]επά Π. Τί αβοτάς απΏ αἀεαιαίε εχρ]απα ο 

οἱ {πε σἰτίκίης παπηες Ὀεσίοπεά προῃπ {ηθ 5ενεηΠ πιοάςς; {ος 

1{ {ηεςε ἀῑΠετεά ἵπ πιοάαΠίγ, ἴπεγ οετίαϊη]γ ἄεεετνεά ἀῑςεῖτπς- 

Ώνο Εῑ]ες. Τί επαθ]ες 5 ίοο, οη. ἴπε αΠαΙοΡΥ οί ος πια]ος 

απά πωίΠΟΣ 5οα]ες, ἴο «οηποείνε Ώου {Πε (τθεϊκς παὶρῃί Ώανε 

{ουπά ἵπ εαοὮ πιοᾶς α ἀϊδμποίῖνε Είπος ος επιοίίοπα] «ἴαί- 

-. αοίοε. Ὠουδί]εςς (μα οὈ]εοίῖοη αἲ οπος Ρτεςεηίς Ιδε]{ {παί 

ἴπε αποϊεηῖ ποπιεπο]αίατθ ΟοΓ {πε ποῖες τεοοβηΙζΕ5 ΠΟ 5Ι16Π 

νατῖείγ οἳ πιοάαΠ(γ, ἴλαί {πε ποίε Ῥείοτε {πε ἀἰδ]απείίνε ἴοπε 

ἵ6 ἴμε Μεςε ἵη εΥεΓΥ 5οαἱε, πο πιαίίετ γηαίῖ 15 ρ]αςε ἰπετεῖη 

ΠΙαΥ Ὀε. Έαϊ εΠῖς ου]εοίιῖοη ἔπε ἴπεοτγ Ηπάς Πε ἀβπου]ίγ 

ἵῃ αηδπετίηρ. Έοτ Τε ἶς απΠίε ρειπηϊδίρ]ε {ο 51ρροςε ἴμαί 

οπς πιοάς, Ὀεεαιςδε Ιξ γα5 Πιοδὲ ΟΟΠΙΠΠΟΠ ΟΥ πιοςδί απεϊεηέ, 

ος {ΟΓ 50ΠΙΕ ΟἱΏ6Ι τεᾶδΟΗ, Ίνα5 τερατάεᾶ ὉΥ (πε {Πμεομίςί5 α5 

. εγρίσα], απά ἴλαῖ νε ποπιεποἰαίατο οί {Πε ποίες, οἱρίπα!]γ 

-. αρριίσαβΙε {ο (μαί 5οα]ε οΠΙγ, οατηε ἴο Ὦε αρρ]ίεά αἲ α Ἰαΐετ 

'. ἁαίε ἴο 5οαἷες οἱ ἀῑΠετεηί πιοάαΠίγ. ἈΕΒεδίάες Ίε Ἠανε 

| ᾿ 8εεη ἰλαί, Ιω {με ἐἴπιε οἱ Ῥίο]επΥ, 1{ ποί εατ]ετ, ἴπετε γγα5 

-- φεοοπά ογσίεπι οἱ ποπιεπο]αίωτε Ὦγ νΏϊομ ποίες' ἀετίνεά 

τμ Ώαππες «οπι ἰΠείτ Ροβίεῖοης ΙΠ {Πείτ τεδρεοίίνε 56041Ε5, 

Ε2 67 
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απά αοοοτᾶίηρ {ο ἰΠῖς 5γδίεπι πε {ουτίῃ ποίε οἱ 6Υετγ 5οα]ε 
πας Τίς Μεςο. 

37. Νενετίμε]εςς {επί ρἱαιςίρ]ε Πγροίμεσίς 5 αΏςο]αίε]γ 

υπίεπαΡ]ς, α5 {πα Γοἰ]οπίπο οοηφιἀεταίίοης γη] 5ΠΟΥ’. 

Τη {6 Πτςδί ρίαος νε πηαςί ποίθ {Παί ἴΠε πηοάες ατε ποῖ 

ἴημε Ιηνεη/ίοη οί {Πθοτῖςίς, Ὀιί{ 5σαἱες ἵπ Ρρταοίἰσα] πδαο. Νου, 

Τε 15 Πατά]γ οοπορεϊναδ]ε, απᾶ Ιπ {πο αΏδεπος οἳ ενἰάεποε Οἵ 

Ρατα]]ε] ν]οΙ]γ ἱποτεάϊρίε, (Παί αΏ εατ]Υ απά απάενε]ορεά 

απϊςίίο Ἱπιρα]δε 5Που]ά Ἠανε Ρτοάιοεά 5υἩ α νατίείγ οί 

πηοάαἡεῖᾳ65, 5ο ΠΠΔΏΥ ἀῑδι]ποί Ίαηριαρες, 5 ΟΠΕ ΠΙρΡΗί 5αγ, 

οἱ πιιφῖσα| εχρτοςδίοῃ, ποί ἀῑδιτριίεά (λτοιρΏ ἀῑβετεπί 

τερίοη5 απά ταοθς, Ῥιί αἲ! ἱπίε]Ιριδ]ε απἆ επ]ογαβ]ε αἰῖκε {ο 

α Ἠε]]επε οἱ Ηεῖ]]α5 ΡρτορεΓ. 

1η {Πο 5θοεοπά Ρίαοε, ἴΏα ἀῑδιποίίοη νΠίε ἶ5 μετα 5Ρρ- 

Ροσεά Ῥείνεεη {πε πιοάες ἶ5 εβδεπ/ῖα] ποῖ αοοϊἀθηίαἰ, απάἆ α5 

5ΗοἩι, 1ὲ ἶ5 γ]ο]]γ Ἱπροβδίρ]α ἰπαί ἵέ 5Ώοσ]ά Ὠανα Ῥθεῃ ονεῖ- 
ἸοοΚκεά Ὦγ (με (ατθε]ς {Πεοτίςί5, ΨΠο Ἠανε Ρτογνεᾶ {πειηδείνες 

ἵῃ οίηει τεδροσίς {ης πηοδὲ φαδί]ε οί απα]γδί. Ὑσί ἵπ αἰ! πε 

εχίαηί αι{Πογ(ῖος {Πετα ἶ5 ποί οπε Πἰηί οἱ 51 α ἀῑδεπείίου. 

Ναγ, νε πηὶρῃί ο βατίῃετ απάἆ 5αΥγ ἴΠαί να οαηποί αἀπηῖί ί5 

Πγροίμεςίς γηίποιί οοπνἰο(ίπρ ἴπεςε {Πεοτίςί5 οἱ α ταᾶἱσα]]γ 

[αἶδε απα]γσῖς. 1 {11θ {οπίο Οἱ {1ε 5οα]αε 

ο. ο) 
Γ σα - [9] να αἲ 
Γ ο -- σ} ώσαά 

ικῷ---- . αν 
ον 

ἶδ 6, ο 5οα]ε πηαδί ἀῑνιάε Ιδε]έ {πίο {να {είτασμοτάς 

2 | Εβα-εβ Ἡ κ τών... 
Ξ μὲ. Τρπομσαατ, 

«’ «7 

ἵΏ Πίο 6, ο ὤ, παπά ϱ ατα ἴπα Ἠχεά, απά α, ὄ, 6, απᾶά Γ 

ἴπα ραδδίηρ ποίε. ῬΒιαί ἴπα ἰΠεοσῖδί5 τεοορηίζα πο (ἰείτα- 

οΏοτά οἱ εἰίπει οἱ {πεςε {οτπὶς; Ὀαί Ιηδίςί ἴαί ἵπ αἳ] ἰείτα- 

οποτάς οἱ ΝΠΙο {Πε εχίτεπηε Ροϊηίς ατε πε Βχεά ποίες, απά 
όδ 
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ἴπε ἵπηετ {ηε ραςδίης ποίες, ἴηε Ἰουγεςί ΙΠίετνα] πηαςί Ῥε ]65ς 

ἴπαη ἴπε Πϊρμεσί, αηά εα σα] {ο οἱ Ιεςς (Παη {με παάά]ε. Το 

ἴακε οπε Ίοπι {πε οουηί]ες ἱηδίαποςς πδ τεαά ἵηπ {πε 

΄ταροσε (Μεϊροπι, 13. 4): 
Τένη δέ ἐστι τρία, διάτονον, χρῶμα, ἁρμονία, καὶ μελωδεῖται τὸ 

μὲν διάτονον ἐπὶ μὲν τὸ βαρὺ κατὰ τόνον καὶ τόνον καὶ ἡμιτόνιον, 

ἐπὶ δὲ τὸ ὀξὺ ἐναντίως κατὰ ἡμιτόνιον καὶ τόνον καὶ τόνον. τὸ 

δὲ χρῶμα ἐπὶ μὲν τὸ βαρὺ κατὰ τριηµιτόνιον καὶ ἡμιτόνιον καὶ 

ἡμιτόνιον, ἐπὶ δὲ τὸ ὀξὺ ἐναντίως κατὰ ἡμιτόνιον καὶ ἡμιτόνιον 

καὶ τριηµιτόνιον. ἡ δὲ ἁρμονία ἐπὶ μὲν τὸ βαρὺ κατὰ δίτονον καὶ 

δίεσιν καὶ δίεσιν, ἐπὶ δὲ τὸ ὀξὺ ἐναντίως κατὰ δίεσιν καὶ δίεσιν 

καὶ δίτονον. 

Ἠετε νε Ππά α οετίαῖη οτᾶετ οἱ {με Ιηίετνα]ς οἱ {πε {είτα- 

ομοτά α[πτπιεά ψποαί αιαΠΠοαίίοη. ΤΠ αβμγηιαίϊοη 

Ἱπρ]ες {ἴπαί αἱ] ἀῑαίοπῖο 5οα]ε5 οαηπ Ῥε τεάαοεά {ο οοΟΠι- 

Ροδιΐοης οἱ {εἰτασΏοτᾶς οἱ {πε {οτπι 

ξό ες τεξεεες 

Ῥαϊ {ηπθ 5οαἷα 

Ωω ΄” [αρ 

επι" -- σσ) σα», 
α ο. -» σσ} ρα 
1 {ες ας δὲ σ) ὃν αοα 
Γη 7 Ἕ” 

.«/ 

1 6 Όα 15 ἴοπίο οου]ά ποῖ 6 5ο «τεάιςεά εχοερί ὮΥ αΏ 

απα]γςίς εχίεπάϊης {ο ἴπε 5αρετβοίαὶ απα]ες οπΙγ, απά 

]εανῖηρ {πε εδδεηίία] παίυτε απίοιςῃεᾶ. 

Τακε αραϊη ἴπε {οΠοπίηπς Ῥαδδαδε Ποπ {πε Ἴπαροςε 

(Μείροπῃ, το. 1) ἀπὸ δὲ τῆς µέσης καὶ τῶν λοιπῶν φθόγγων αἱ 

δυνάµεις γνωρίζονται, τὸ γὰρ πῶς ἔχει ἕκαστος αὐτῶν πρὸς τὴν 

µέσην φανερῶς Ὑίγνεται. 1 ἶ5 ποπι {Ώε Μεςε ἰλαί πε φίατί 

{ο ἀϊδοετη {πε [Παποίίοης οἱ {με οἴμετ ποίες; {ος Ρ]αϊπ]γ 1ὲ ἶ5 

ἵΏ τε]αίίοπ {ο {ο Μος ἰἶναί οαο]ι οἱ ἴἩεπι 5 μας ος (μας : 
Οτ (ως κ] ποτε κἰτ]κίησ Ῥᾶδσασε {ΟΠ Ατὶσοϊ]ε 

(γοὐδες, χὶκ. 209): 
ὧν 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

Διὰ τί, ἐὰν μέν τις τὴν µέσην κινήση ἡμῶν, ἁρμόσας τὰς 

ἄλλας χορδάς, καὶ χρῆται τῷ ὀργάνῳ, οὗ µόνον ὅταν κατὰ τὸν τῆς 

µέσης γένηται Φθόγγον, λυπεῖ καὶ φαίνεται ἀνάρμοστον, ἀλλὰ 

καὶ κατὰ τὴν ἄλλην µελῳδίαν' ἐὰν δὲ τὴν λιχανὸν ἤ τινα ἄλλον 

Φθόγγον, τότε φαίνεται διαφέρειν µόνον, ὅταν κἀκείνῃ τις χρῆται ; 

---"Ἡ εὐλόγως τοῦτο συμβαίνει; πάντα γὰρ τὰ χρηστὰ µέλη 

πολλάκις τῇ µέσῃ χρῆται, καὶ πάντες οἱ ἀγαθοὶ ποιηταὶ πυκνὰ 

πρὸς τὴν µέσην ἀπαντῶσι, κἂν ἀπέλθωσι, ταχὺ ἐπανέρχονται, 
Ν δν 3 φ 3 Ψ / 3 ο) / κ, ον πρὸς δὲ ἄλλην οὕτως οὐδεμίαν. καθάπερ ἐκ τῶν λόγων ἐνίων 

ἐξαιρεθέντων συνδέσμων οὐκ ἔστιν ὁ λόγος Ἑλληνικός, οἷον τὸ 
/ ΔΝ Λ / ” ΔΝ 9" ” 9) Ν τα ν Ν 3 αἱ τέ καὶ τὸ καί. ἔνιοι δὲ οὐθὲν λυποῦσι, διὰ τὸ τοῖς μὲν ἀναγκαῖον 

α ο] / 3 { ο) Ν / κά Ανν εἶναι χρῆσθαι πολλάκις, εἰ ἔσται λόγος, τοῖς δὲ µή. οὕτω καὶ τῶν 

φθόγγων ἡ µέση ὥσπερ σύνδεσμός ἐστι, καὶ µάλιστα τῶν καλῶν, 

διὰ τὸ πλειστάκις ἐνυπάρχειν τὸν φθόγγον αὐτῆς. 

[Τγαηδἰαίοά Ὦν Μτ. Μοητο, {οάες ο 4ο (σγεεᾷ Ἰζασές, 

Ρ. 43: ΄ΊΝΗΥ ἶδ 1 λαί ἴξ νο ἨΜεςε {5 α]ιθτεᾶ, αἴτετ ἴπε 

οίμετ οἸοτάς ἨΠανε Όδεη {απεᾶ, {Πε Ιηδίγαππεηί 15 {ε]ί {ο Ὦε 

οί οἱ {ίππο ποί ΟΠΙΥ ΨΠεη {6 Μεςε ἶ5 5ουπἀεά, Ῥαί {τουσ 

ἴΏε ποΙε οἱ {Πε πηιςίο---Ἡηθτεας 1 {Πο Τ{ομαπας οἱ αΠΥ΄ 

οίΏετ ποῖε ἵ5 οαί οἱ ἴππε, Ιξ 66εεπης ἴο Ῥε Ῥετοείῖνεά οπ]γ 

πΏεΠ ἴπαί ποίε ἶ5 σίταοκ»δ 15 Τί ἴο ὂε εχρ]αϊπεά οἩ (πε 

βτουιπᾶ ἴΠαί α]] σοοά πιε]οάϊες οβεη δε {πα Μεςα, απά αἱ] 

σοοᾷ «οπηροβε:ς τθφοτί {ο [ὲ {Γεαιεπ!ί]γ, απά 1 {Π6Υγ Ίεανε ἵε 

5οοῦ τεί!τη αραίΏ, Ὀυί ἆο ποῖ πηαΚθ {Πο 54ΠΠς δα ΟΓ ΑΠΥ. 

οίπετ ποίεὸ ἸΤαδί α5 Ίαησαασο οαηποί Ὦε (τεεἷ ΙΕ: ορτίαϊηΏ 

οοπ]αποίίοης ἆτε οπηεᾶ, 5ΙοἩ α5 τε απᾶ καί, πΏῖ]ε οίπετ5 

ΏΠαΥ Ῥο ἀἱδρεησθεά ψΙίΠ, Ῥεοαιαςδα {Πε οπης οἶαδς ἵδ ΠΘΟΘΒΣΑΤΥ 

{οτ Ἰαπριαρα, Ὀμί ποί {Πε οίπετ; 5ο γα πηηδίσα] 5ουπάς {Πε 

Μεςε ἶ5 α Κἰπά οἱ “οοπ]αποίίομ,” εδρεοία]]γ οἳ Ῥεασεα] 

5ουπά5, σἶποε [τε 15 πιοδί ο[ίεη Ἠεατά απιοΏρ {πεςε. 

Τι: 5 Πατά {ο ἱπιαρῖπε Ἠοὶν (Πα παίατα οἱ α ἰοπῖο οου]ά Ῥε 

Ώηοτε οἰθατίγ απά {τα]γ Ιπάϊοαιεά (Παπ 1 Πας Όεεη Ὦγ ἴἶε 

αΠίΏοί Οἱ {Πῖ5 Ραβδαρε ἵπ Ὠὶς ἁρεοτίρίίοη οἱ ἴπε 65ο. Απά 

5 ὮῬ ΕΧΡΙΕΡΘΙΥ σίαίες ἴ]αί {1ο Μεςα ἶ5 ίΠε οεηίτε οἳ απ 
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Ιῃ αἱ σοοά πιδῖς, Ἡς πηαδί Ἠανε τεοοσπῖζεά οπἶγ οηε 

πποάαΙγ. Απ αἰῑεπιρί Πας, Ιπάςεεᾶ, Ὀεεπ πιαάε {ο εναᾶε 

εΠῖς οοπο]αδίοη ὮΥ 5αρροδίης Ατὶςίοί]ε {ο τείετ ποί {ο ἴπε 

µέση κατὰ δύναμιν, Ὀαί ἴο ἴΠο µέση κατὰ θέσιν. Βατ είς 

εαρροφίίοη ἶ5 απῖίᾳ απίεπαῦ]ε, πο οπ]γ Ῥεσαιςε {πε ΠΟΠΊεΗ- 

οἰαίαξε κατὰ θέσιν ἵῃπ αἲ ῬτοβραβΙΠίγ γγας ἴΏα Ιηνεηίίοη οἱ 

Ῥιο]επαγ, Ὀαΐ αἷδο Γοτ {Πῖ5 πιο] πποτε οοπνἰποίηρ τεαςοη {Παί 

πε {ἴ6ΓΠ15 κατὰ δύναμιν αΏΠᾶ κατὰ θέσιν 586ΙΩ {απηεά γη(Ἡ {Πε 

ἀϊτεοί Ιπίεηίῖοη οἱ Ρτεο]αάϊπσ πιο α 5αρροδίΐοηπ. ΊΤπΠε 

µέση κατὰ θέσιν ἱ5 πετε]γ ἴΏε ποίθ ψΠΙοἩ 15 ]οσαίεά ἵπ {πε 

οεπίτε Οἱ α ϱτοΙΡρ; ἴἨε µέση κατὰ δύναμιν 15 ἴηἩε ποίε ΨΠῖο] 

ἀϊδεματρες ἴΏε {αποίίοη οἵ α οεηίτε οἱ ιπίσ {ο α 5Υ5ίεΠη. 

ΤΠε Πταί ἶ5 α πια(πεπηα(ἶσα], {πε 5εοοπᾶ α ἀγπαπιϊσα] οεηίτε. 

Ἠ/πεΠ, {λετείοτε, ἴΏε πγο]ε ἰταίπ οἱ Ατὶςιο(]ε΄5 τεαςοπῖηςρ ἶ5 

Ῥαδεά οἩη Πῖς οοποερίίοη οἱ ἴπο Μεςε α5 {ίΠε οοηπεοίῖης 

Ῥοπά οἱ πιαφίῖσα] 5οαπ65, οαΏ ἴἨετα Ὃε αΏΥ ΠΙΠΠΕΤ οἱ ἁοιδί 

1ο πΥΠίος Μεςε Τε τείεις ὃ 

38δ. Αραΐπ, πε Ώανε 5εεπ {μαί οπε αἰίταςσίϊνε {εαίατα οἱ εΠ5 

Ηγροίμεςίς 5 {αί Ι{ οῇετς α Ρἱαιδίδ]ε εχρ]απαίίοη οἱ {Πε {αοί 

Ὠιαί {Πε (τεε]ς ατίραίεά α ἀῑδίποί Ἐίπος οι απιοίίοπα] 

ολαταοίετ {ο εαο] οἱ {Πα πιοᾶες. Τ{ που τεπιαίης {ο 5ΠΟΥ 

ἴπαί {Πῖς Ρ]αιςίρ]ε εχρ]απαίίοη ἶς τεβα(εὰ ὮΥ {ηε εχρτεςς 5ίαΐε- 

ππεπί οἱ {Πε απίλοτίαες ας {ο {πε οοπαϊῖοης οἱ {Πῖ5 Επος. 

Οοπφϊάετ {νε {ο]]ογυίπς Ραδρᾶ5ες :--- 

(α) Ῥ]αΐο, ᾖεβιδήίς, ΠΠ. 395 Ε: 

Τίνες οὖν θρηνώδεις ἁρμονίαι; . . . Μιξολυδιστί, ἔφη, καὶ 

Συντονολυδιστὶ καὶ τοιαῦταί τινες.---Τίνες οὖν µαλακαί τε καὶ 

συμποτικαὶ τῶν ἁρμονιῶν; ἸΙαστί, ἡ δ᾽ ὅς, καὶ Λυδιστί, αἵτινες 

χαλαραὶ καλοῦνται. 

«Ἠ/μαί ἴπεη ατε ἴἩε 5σα]ες οἱ πιουτηίηρ »᾽ ϱΜΙκο]γάίαη, 

εαἷά Ἡε, ΄απά Ἠίρῃι Τ}γάίαἃ, απἁἆ 5οπις οίπετς οἳ (Πε 

φαπις οἨατασίετ. “Ἠ/ΠίοὮ οἱ {πε βοαίες πει αἴθ 5ο απά 

οοηνἰνίαΙϱ) «ΤΠε Τοπία, Ἡε τερ]εά, ΄απά 1,γάίαπ, 5πο] 

5 ατε οα]]εά σ]ας]ς” (1.6, 1ο-ρί(οΏεά). 
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(6) Ατριοί]ε, {οὐέᾳς, υἱ (1ν). 4. 1299 8 29: 
Ὁμοίως δ᾽ ἔχει καὶ περὶ τὰς ἁρμονίας, ὥς φασί τινες καὶ γὰρ 

ἐκεῖ τίθενται εἴδη δύο, τὴν Δωριστὶ καὶ τὴν Ἄρυγιστί, τὰ δὲ ἄλλα 

συντάγματα τὰ μὲν Δώρια τὰ δὲ Φρύγια καλοῦσιν. μάλιστα μὲν 

οὖν εἰώθασιν οὕτως ὑπολαμβάνειν περὶ τῶν πολιτειῶν' ἀληθέστερον 

δὲ καὶ βέλτιον ὡς ἡμεῖς διείλοµεν δυοῖν ἢ μιᾶς οὔσης τῆς καλῶς 

συνεστηκυίας τὰς ἄλλας εἶναι παρεκβάσεις, τὰς μὲν τῆς εὖ κε- 

κραµένης ἁρμονίας, τὰς δὲ τῆς ἀρίστης πολιτείας, ὀλιγαρχικὰς μὲν 

τὰς συντονωτέρας καὶ δεσποτικωτέρας, τὰς ὃ) ἀνειμένας καὶ 

μαλακὰς δηµοτικάς. 

Φοππε που]ά Ώανε 1έ {παί ἴε ἶ5 {1ο 5αΠΠς ἵη {πα ο.5ο Ο{ 

φσαἷε5; {πατε ἴοο {ἵΠεγ Ῥοδῖί «Νο δρεοῖε», Ὠοτίαη απά 

Ῥητγρίαη, απἆ αἲ] οίπει δγδίεπᾳ5 {Π6εΥ οἶαςς ας εἴίΏει οΠ6 Οἵ 

ἴηο οίΏετ οἱ ἴηε5δθ. 91οἨ 15 ἴο οΟΠΙΠΙΟΠ γΥΙ6ΥΥ Οἱ {ΟΓΠΙ5 ος 

φονετηπηεηπί,. ἘῬαΐί οἱ απα]γαῖς να ΊΤΙΕΙ απά Ώιοτε 5δα{1δ- 

{αοίοτγ, αοσοτάϊηρ {ο ἨΠΙοὮ οἳ Ρετίοοί 5γ5ίεπῃς {λετε ατα Ῥιί 

οης, οἵ ἴνο, ἨΠί]ε (6 τεδί ατθ ἀανίαίίοης, ΙΠ {6 ΟΠ6 0356 

{ΟΠ1 {λε 5οα]ς οἱ ῬτορεΓ οοπιροδίήοη, ἴΠ {πθ οἴμει {ΤΟΠΙ {Ἠθ' 

Ρε5ί ροςρῖρ]ε ϱονετηπηεηί; ἴποςα {λμαί Ιπο]ίπε ἴο ΠίΡΏ Ρίο 

απΏά πηαδίετία]ηεςς, Ὀείηπρ οί {Πα παίπτε οἱ οἩρατο!μγ, ἴΏοςδε 

ἴμαί ατα 1ο η ΡίίοὮ απά ο]αο]κ Ῥεῖηςσ οἱ {με παίυτε ος 

ἀεπιοσταογ. 

(ὁ Ατϊιοί]ε, οὐήίᾳ, ν (νι). 5. 1349 38: 

Ἐὐθὺς γὰρ ἡ τῶν ἁρμονιῶν διέστηκε φύσις ὥστε ἀκούοντας 

ἄλλως διατίθεσθαι καὶ μὴ τὸν αὐτὸν ἔχειν τρόπον πρὸς ἑκάστην 

αὐτῶν, ἀλλὰ πρὸς μὲν ἐγίας ὀδυρτικωτέρως καὶ συνεστηκότως . 

μᾶλλον, οἷον πρὸς τὴν Μιξολυδιστὶ καλουμένην, πρὸς δὲ τὰς 

µαλακωτέρως τὴν διάνοιαν, οἷον πρὸς τὰς ἀνειμένας. 

«Το Ὀερίη γη ἴπετε ἶ5 51οἩ α ἀῑδίίποίίοη ἵπ ἴπα παίυτε 

Οἱ βοαἱες ἴλαί ϱαοΏ οἱ {πετ Ρρτοάσοες α ἀἰΠετεπί ἀἱδροδίάοῃ 

Ιῃ ἴηα Ἰδίεησοτ. ἙΥ 5οπἹε οἱ {Παιαι, 45 {Οἵ εΧαΠΙΡΙΕ {Πε 

ΜΙκο]γάϊαη, Ίνε ατα ἀἱδροδεά {ο ρτίεί απᾶ ἀερτεδδίοη; ὮΥ 

οἴπεις, α5 {οτί οχαπηρ]ε {Πε 1οὐ-ρίίοπεά 9Π65, Ἡε 8ἴθ ἆἱδ- 

Ρονεάἆ {ο {εηάετηςςς ΟΓ 5δεηΙπιεηί,᾽ 
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| ο (ὢ Ατίκιοῖῖο, Αοὐΐςς, ν (νΙ]). 7. 1342 Ὁ 29ο: 
-... Οἷον τοῖς ἀπειρηκόσι διὰ χρόνον οὐ ῥᾷδιον ἄδειν τὰς συντόνους 

ἁρμονίας, ἀλλὰ τὰς ἀνειμένας ἡ φύσις ὑποβάλλει τοῖς τηλικούτοις. 

“Της {οτ ἴΠοςδο νηοδε Ῥούετς Ώανε {αἴ]εά {Πτοιρῃ γεατς 

Τε 15 ποί 645Υ {ο 5ἵηρ {Πε ΠἱδΏ 5οα]ες, απά ἰΠείτ ἶππε οί Η{ς 

παϊυτα]]γ 5αρρεςίς {Πε πς5ε οἱ {ε ]ουγ. 

.. Ετοπι ἴμεδε Ρᾶδσαρες 1ϊ ἶ5 οἶεατ ΙΏ {πε Πτοί ρίαοε ἴἶαί ἴπε 

| Ἐίπος οἱ ἴΠε πιοᾶες ας ἀερεπάεπί οη {Πεῖτ Ρίο, απά ἵη 

τηε 5εοοπά Ρρ]αοε {μαί ἴΏε ΡίίοὮ οἨη γγπίοῇ {πε Ἐάλος ἀερεπάεά 

"πιαάε ἴΏεπι 5εγετα]]γ 5αἱίαβ]ε {ο νοῖοθς οί α οθγίαίη οἶαςδς ΟΥ 

"οοπάϊοῃπ. Βαΐ, ΙΓ {πε ἀῑδιποβοη Ῥείπεεη {Ἡε πιοάες 15 

΄.οπε οἱ πιοᾷα]ίγ 1Π ος 5εη5ε Οἱ {Πε νοτά {Ώετε ἶ5 ΠΟ ΓΕᾷΣΟΗ 
Τη ἴΏε παίϊπτε οἱ {Π]ηςσς νἩγ {Πεγ 5πΠοα]ά ἀῑ[βετ ἵπ ΡΙίοὮ αἲ αἳἱ. 

.Απά ἴποιρῃ νε παὶρΏί α55απιο {ο {Πεπι α οοπγεη{ῖοπα] ἆἱς- 

Πποίίοη ἵη ΡίέοἩ ΡΥ τεσατάίηρ ἴπεπῃ {εοτείῖσα]]γ α5 Παρπηεηίς 

οἱ οπε ἐγρίσα] 5εα]ε 5Πί{εᾶ {τοι οπε Ροϊπί οἱ ΡίίοὮ ἴο 

-.αποίῄοτ, ἴἩε αδειπηρείοη που]ά ποῖ Πε]ρ τ15 {ο τηθεῖ ἴ]ε Εαοῖ». 

-Α οοπυεπίίοπα] ἀῑδεποίίοη οἱ ΡΙοἩὮ οληποί Ῥε {Πε Ῥαφῖς οί 

8Ώ αὈφο]αίε ἀῑδιποίίοη οἱ Είπος, ποί οαΏ ἴξ αοοοαΏηί {ΟΥ 

λα Ρταοϊῖσα] σαἱιαὈΙΠεγ οἱ οετίαϊη 5οα]ος {ο οθτίαίη γοίοθς. 

ἳ 30. Τηε ψεὶρΏί οἱ ίπΏεδε ατριπιεηίς 15 5ο ἱτεείδεΏ]ε {αί 

“πε ατθ ηοί 5υτρτῖδεά ἴο βπά Μτ. Μοπτο 55ης α Πεν; 

"Ἠγροίμεςῖς ἵπ Πῖς ᾖοᾷες οἵ «Απο (7εεᾷ {μοθίς ὍΌτ- 

-Τοτίυπαί(ε]γ επί 5αὈςταίε, (ΠποαβΏ 1 επιροᾶϊες οπε πιοςί 

Ἱπιροτίαπί (τιίῃ, ἶ ορεη 15ε]{ {ο οΏ]εοίίοης Πο Ίε55 Ρτανο. 

ΤΠε βιπάαππεπίαἱ Ρτιποῖρ]ε Ποπ ΝΠίοὮ Μτ. Μοητο’5 ἴΠεοτγ 

οἱατίς {5 ἐ]λαί {Ώο (τθεκς Κηενν Ῥαί οπε πιοάαΠ(γ, {μαξ ἶ5 οπε 
΄εοί οἱ τε]αίίοης Ὀδίνθεη {πε ποῖες οἱ α 5οα]ς απά {ές ἰοπίς ; 

πά ἴπε εσίαὈ]ςμπιεηί οἱ ἐς Ρτιποῖρ]ε ὮΥ ατραππεπί απά 

ενιάσεηοε ἶς ἴηε ρτεαί οοπίτίθαίοη οἱ Μτ. Μοητο ἴο {Πε ςίιάγ 

οἱ Οτεεὶκ Μιδίο. Ῥτοσεεάϊπρ Ποπι {Πί5 ρτϊπείρ]ε, Ώς π]αίη- 

Ταῖης ἴΠαί ἴἩε ἴθτης Ὠοτίαῃ, 1άΐαω, Ῥητγρίαη οτἱρίπα]]γ 

. ἀεεὶσπαίεᾶ ΠΙΕΤΕΊΥ 5Ο ΠΙΑΏΥ ῥ6γ5, ἴπαί ἶ6 5ο ΠΙΔΠΥ 5εα]ες 

Ἰάεηιῖοα] ἵη (είν ἰπίετναῖς απάἀ ἵπ {πα οτάετ οἱ ἴπεπι, Ὀαί 
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ἀϊ[ετίηρ ἵηπ ΡίεΠ. ΤμΠε οοηπεχίοη Οἱ {πεδθ Ώαπιθό πι 
ορτίαῖη πιοᾶες Οἵ 5οα]ες οἱ ἀῑΠετεπί Βρατες ατο5ε ἵπ Ἠϊ5 
ορἰπίοπ αἲ α Ιαΐετ ρετῖοᾶά Ποπα {Πε {αοί {]αί Ρταοίῖσα] Ππαϊία- 

ἄοπς τεκἰτιοιθά οΟΠΙΡΟΞΕΙ5 απἁἆ Ῥείοτπιετς ἴο α οετίαϊῖη 

οοπηρα55, απά ἴἩε ΠαΏΠε Οἱ πε Καυ Ίνας (ταης[ειτεᾶ {ο ἴπε 

Ρατίϊοα]ατ οτάετ οἱ ποίθς ΙΥΠίομ 1 αβοτάεά υηαίΠ επαί οοΠῃ- 

ρᾳ5. Τπαςψ ἴπα ἴετπι ΜΙκο]γάίαπ απά ΤῬοτίαη οτἱσίπα]]γ 

ἀεποίεά {Πε Ώπο Ἰεγς 

ΜΙΧΟΙΥΡΙΑΝ 
Οδ, 1 1 

- ἐπὶ --οὁ Πα ηνία ως ρω. | ἴπη 

νο σος 
απά 

ΏοΒΙΑΝ 
ν ο ο ὢὼ 

ερ ερ «ΕΕ :Ρ 
σος πας 9’ -ε-- 

4 

ΝονΥ 5Ἴρρο5θ ἴΠαί α ϱΟΠΙΡΟΦΕΙΓ οἱ 9 

ΡΕίΟΙΙΩΕΙ Ίνα5 τεςίτιοεά {ο ἴπα Ραϊ- 
Ώοσ]ατ «οππρᾶδς κος. - 

ἨπΏΙΏ ναί οοπηραςς {πε Μικο]γάίαα Κεγ ποι]ά ρῖνα (πε 

5αγίε5 
Ὀ. η 

κ Ῥριρ----- .. {στ Ἱ 5 αν. 
γ--ρ ω ᾱ- --σ------------ 

ψΏῖςο]Ὦ 15 οἱ {6 {οΥΠ 

Ω ὴ | 

Γρ. Τ πανω 

ισῷ Ἡ τη] ' σ φ --2 πτ- 
ὕ ο ο 3 
απά ἴωα Ὠοτίαῃπ ἴμα 5ετίθς 

- καν Ωω 

Γ ορ! Ἕρ--] ἴ | ' 
ν 9) - ας ων 
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πγΏῖςοῖὮ ἶ5 οἱ {Ώς {ΟΠ 

Ω. 

απά ἵη ΕΠ γαΥγ ἴπα ἴετπις πηὶσῃΏί οοπᾳθ {ο Ῥε αρρ]εά {ο 

ορτίαϊΏ οτάετς οἱ ΙΠίετνα]ς. 

4ο. ΤΠε οΏ]εοίίοης {ο {Πῖ5 ίΠεοτγ αἴθ ΠΙάΠΥ απά {αία]. Αί 

ες νετγ ομΐςεί, πε ατα τερε]]θά ὮΥ {Ἡε 5αρροβί(ίοπ {Παί 56] 

α 5ίτ]εῖησ ποπιεπο]αίητε 5ΠΏου]ά Ώανε Όεεηπ αἀορίεά {ο ἀεποίε 

5ἡοῖι α 5αρετβοῖα] ἀϊΠετεηπσθ. Αραΐη, ΠΟΠ ατα νε {ο εχρ]αῖΏ 

-ἴμε ἀῑδίίποί εἰλῖσαὶ οΏατασίετ οί {6 5οα]ε52 1Ι{ (Πε ΡίίοὮ οί 

[πα Ὠοπίαη, Ῥητγρίαη, απά οίμει Κεγς Ὃε οηΙγ ἀείεγπιϊπεά 

ΘΥ (πείς τε]αίίοη {ο οπε αποϊΐῃετ, {πείς επιοβίοπα] «Ώαταςίετ 

Ώηιισί αἶδο Ὃε οπ]γ τε]α(ϊνε]γ ἀείετπιίπεά ; 1, {οτ εχαπιρ]ε, 

Πἱσὶ ρί{οὮ ἶ5 {ηε παίητα] εχΡΤεΡΡΙΟΠ ΟΓ ΡαίΠος, Νε οςΏ 5αΥγ οί 

ἴπε Πίσμετ οἱ ἴπο Κεγς (παί Ιέ ἶ5 ποτε Ρραίμείίο ἴπμαπ ἴπε 

Ίούψ6τ, ποῖ ἴπαί Ιὲ ἶς αὈςο]αίε]γ ραϊΏείίο; γεί {πα (θες 

αἱνναγς ατιτίραίο αΏ αΏφο]ιίε οἩαταοίετ {ο εαο[ οἱ {Πε 5οα1ες. 

Τί νου]ά {ο]1οη’ εἶναι ἴπε Ρίο οἱ ἴηε Κας πηαςί πανε Ώεεη 

αὉςο]ατε]γ ἀείετπιίπεά. ῬΒιί οἱ 5αοΏ αὉφο]αίε ἀεετπίπα οι 

{μετα ἶ5 ποί α νοτὰ ἵπ ος αὐ{Ποτίήθ». Ένει 1 ης α55απιε 

 Ἡ, 1η φρίίε οἱ {Πείτ 5Πεπος, 5υτε]γ 1{ οαηποί Ώανε Ῥεεη οχαοῖ. 

Αὐφο]αίο απἀἆ εχαοί ἀείεγπιϊπαίίοη γυομ]ά Ῥτεδαρροδε (πε 

. απίνειςα] τεοορηἰξίοη οἱ α οοηνεη!ίοπα] ςἰαπάατά επροάϊεά 

-. ἵη 5Οοπιε αιίλοτίζεά ἰπδίταπιεηί, ΟΓ ΕΧΡΓΕΞΦΕᾷ ΙΠ α Πιαίμε- 

-. πιαῖσα] Γοτπιπ]α; ἴπα Πε αἰεπαβίνα ἵ Ρρτεο]ιάςεά Ὁγ ἴϊ5 
' αὈφυτάψ, απἁ ἴΏετε {5 πο ενἰάεποε {οί {Πε 5εοοπά. ῬΒαΐ 

1 νε ἀειεπαϊπαίίομ, (μοιρΏ αὐφο]αίε, Ία5 ποί εχαοί, ΝΏΙε . 

πε παὶσΏέ αἀπιῖε αη αὐφο]αίο ἀϊΠετεποε οἱ Ἐίπος Ῥείπεεπ 

---ᾱ 9ο] οἱ εχίτεπι ἨεϊρηΏί απά οπθ ΟΕ εχίτεπιε ἀερίῃ, ἔπετε 

-'. οοπ]ά Ώανε Όθεπ πο 51ο] αὈσο]αίς ἀϊΠετεπος Βείψεεη 5οα]ες 

'. φεραταίεά οη]γ ὮΥ α ἴοπθ ΟΥ δεπιίζοπθ ; {ΟΣ ]εῖ ἴμετο Ῥο Ῥαΐ 

--α 5]σΏί νατίαίοη Ῥείνθει {πε {απίης οί οπε ἆαγ απά αποίΒετ, 

΄ απά ἴπε Ῥητγρίαι οἱ {ο-άαγ γυ] Ῥε (πε Τγάΐαπ οί ἴο- 
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ΏΙΟΙΤΟΝ. Απᾶ ενεη ΙΓ γε π]ακα Μτ, Μοητο α Ῥτεδεπί οἱ αἲϊ 

ἴηεςε οὐ]εοίῖοης, απᾶά ρταηί {Ώε εχἰδίεποε ἵπ αποϊεπί ἄτθεσθ 

Οἱ απ αὈδο]αίε απά εχαοί ἀείειπιπαίίοη οἱ ΡΙΙοΠ, νΏ] αΠΥ 

οηπε Υαηπίπτα {ο αβΠΤπ (Παί ἴα ἀἰβετεποο οἳ α ἴοπε ΟἵΓ 

5εΠηΙίοπθ ΙΏ {Πε Ρίο οἱ (πο ἸΚεγνς οοσ]ά τεδυ]έ ἵπ 5αοἳ η 

αηίαροηίδπη 1π {πεῖτ πιοτα] εβεοί5, ἴΠαί Ῥ]αίο 5Ποσ]ά Ἠανα 

τείαϊηθά οπε Οἱ {Ἠειη ας α να]παβ]ε αἰά {ο εἰλῖοαὶ (ταἰπῖης, 

πΏῖ]α Ἡε Ῥαπίσπμεά {Πε οἴμετ τε]εηπί]εςδ]γ {τοπι Πὶ5 Ιάεαὶ 

τεριὈ]]ο ὃ 

Αραίπ, 1 ἶ5 ποί ΠΠοοπΙπΙΟΠ] {ο Πης {Πε παπ]ες Οἱ πιηδὶοίαη5 

τεοοτάεά α5 Ιηνθηίοτς οἱ οετίαίη 5οα]ς5. Ἰλοι]ά Μτ. Μοητο 

ηανο ας Ῥε]ενε {αί ἴἩε οΠΙγ οἰαίπι οἱ {πεςδο πιμδίοίαης {ο 

{πε τερατά οἱ Ῥοςίετί!ίγ ἶ5 (λπαί ἴπμεγ 5ἰτείοΏεᾶ {πε 5ίηρς οἱ 

[πείτ Ίγτε α Πε]ε ποτε ΙοοδεΙγ οἱ α Πσ]αο ερΏίετ (παν ἁἀῑά 

Ώπεῖϊτ Ρτεάςεοεδςοτς ὃ : 

4τἱ. Ἐείπτηϊης ΠΟΥ {ο {Πε Ἠγροίμεςίς γΠίοὮ πε Πανε αΏογα 

Ῥτοροδεά γε 5Ώα]] οοηδἰάετ α ΓΕΝ Ῥ8βδᾶΡες ΝΠΙςἩ 566Π1 {ο 

οΠει ἰτ]κίηςρ οοπβγπια(ίοη Οἱ 1ΐ5 ἱτα(Π. 

(α) Ἠετασο]ίάες Ῥοπίίοις αριιά «4έλεπαεμη, Χὶν. 6240: 
Ἡρακλείδης ὃδ) ὁ Ἠοντικὸς ἐν τρίτῳ περὶ Μουσικῆς οὗδ 

ἁρμονίαν φησὶ δεῖν καλεῖσθαι τὴν Φρύγιον, καθάπερ οὐδὲ τὴν 

Λύδιον, ἁρμονίας γὰρ εἶναι τρεῖς' τρία γὰρ καὶ γενέσθαι Ἑλλήνων 

γένη, Δωριεῖς, Λἰολεῖς, Ίωνας . . «(625 ἆ) καταφρονητέον οὖν τῶν 

τὰς μὲν κατ’ εἶδος διαφορὰς οὗ δυναµένων θεωρεῖν, ἐπακολουθούντων 

1 Ἐοτ εχαπιρ]ε5εε Ῥ]μίατο]ᾗ, ἄε Μησίοα, 1136 0-Ώ ᾿ΑΔριστόξενος δέ 
φησι Σαπφὼ πρώτην εὕρασθαι τὴν Μιξολυδιστί . « . ἐν δὲ τοῦ Ἱστορικοῖς 
τῆς ᾿Αρμονικῆς Πυθοκλείδην φησὶ τὸν αὐλητὴν εὑρετὴν αὐτῆς γεγονέναι... | 
ἀλλὰ μὴν καὶ τὴν Ἐπανειμένην Λυδιστί, ἥπερ ἐναντία τῇ Μιξολυδιστί, παρα- 

πλησίαν οὖσαν τῇ Ἰάδι ὑπὸ Δαμῶνος εὑρῆσθαί φασι τοῦ ᾿Αθηναίου. 
ἡ ̓ Ἐπανειμένη Δυδιστί, ο: 1ονν-ρΙίομεά 1.γάΐαπ, ἶ5 ΡτοῦαδΙγ ἴἶνε 5απιε 

α5 πο Ἰαΐεγ Ἠγρο]γάίαῃ. ἙΥ ἴπε Ιοπίαπ 5 ρτοῦαΡΙγ πιεαπί {πε Ἠγρο- 

Ριτγρίαη, ΤΠε Ἡγρο]γάίαη ἵπ 165 δεµεπια, ἴμαί ἵ5 ἵπ ἴἩε ροβῖοπ οἳ 

15 {οη]ς ἵπ τε]αίῖοη {ο ἴμε οίπεγ ποίες, 15 ν6ΓΥ θΙπι]]αγ {ο {με Ἠγρο- 

ΡΏγγρίαη απά πιοδί ιιη]]]κε {πε Μιχο]γάϊαῃ. 
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δὲ τῇ τῶν φθόγγων ὀξύτητι καὶ βαρύτητι καὶ τιθεµένων Ὕπερ: 

μιξολύδιον ἁρμονίαν καὶ πάλιν ὑπὲρ ταύτης ἄλλην ... δε δὲ 

τὴν ἁρμονίαν εἶδος ἔχειν ἤθους ἢ πάθους. 

ο Ἠεταο]ᾶες Ῥοπίΐοις ἵΏ (πα (πϊτά Ῥοο]ς οἱ ἴε ὤε {πα 

αδδοτίς (Πμαῖί ἴἨε {ΕΓΠΙ ἁρμονία 5Ώοι]ά ποί Ρε αρρ]ιεά {ο ἴπε 

Ῥητγρίαη οἵ 1 ΥάΐαηΏ 5οα]ες ; {]αί ἴηθτε ατε ἴηΏτεε Ἠατηοπίες, 

α5 ἴπετε ατα ἴητες {τίρες οί Ἠεί]επες-- Ὠοτίαῃπς, Αθο]ίαπς, 

Ἰοηπίαης ... Νε πιςί οοποεῖνε α ΥεΤΥ ΙοΥ ορἰπίοη οἱ ἴπε 

(πεοτίςί5 νο {α1] {ο ἀείεοί ἀϊΠετεηος οἱ δροθοίε5, ΨΠί]ε {ΠεΥ 

Κεερ Ῥασε ἨΙΏ ΕΥεΓΥ νατίἰαίοη οἱ ΡίίοὮ απά εδίαθΙςη α 

 Ἡγρειπιϊχο]γάίαη ἨατπιοπΥγ απά αραῖη αποίῃες αΏονε {Παί. 

κ. Ῥαϊ ΕΥεΙΥ ἨατποηπΥ 5Ώοι]ά ῬΡο55ε55 αηΏ οίΠῖσαὶ ος 

επιοίίοπα] οΠατασίετ Ῥεου]ίατ {ο Ιδε]ή. 

Μτ, Μοπτο, ὮΥ α ουτίοα5 πδαρρτεμοεηρίοη, αξ 1 εΙηϊς, ος 

επ Ῥαβδαρε, Ὠας5 αοοαςδεά Ἠετας]άες οἱ οαττγίης Ηε]]εηῖο 

εχε]ιδίνεηεςς {ο ἴλε οχίτετης οί τθβιδίηρ {Πα ΕΙ οἱ ἁρμονίαι 

το ἴπε οπεηία] 5οα]ες οἱ Ἰγάία απἆ Ῥητγρια. Βατ (με 

πιθαηίηρ οἱ Ηετας]ίάες᾽ 5ἰαίεπιεηί ἶ5 ἴμαί ἴηε 5ενεη 5οα]ες 

ο Ταβ]ε τό, ΙπαδηχΙςὮ ας ἴΠ6γ ατε ΟΠΙΥ 5ο ΠΙΔΠΥ 5ερπιεηίς 

οἱ {Πε οπε 5οα]ε, ατε αἰ] Ιηδίαποες οἱ {Ἡε ΟΠ6 ἁρμονία Οἵ 

πηείποά οἱ {οΓΠΙαΙΟἨ, αΏἀ 5ο οαηποί Ρτορετ]γ Ῥε ἔεγπιεά 5ο 

ΏΙΔΏΥ ἁρμονίαι. Τί παά5 α ἀῑβετεηί πιαίίετ, Ὡς 5αγς, πα {πε 

ἴΏτες αηοϊεηί Ἡατπιοηπίες, {Πε Ὡοτίαπ, Ιοπίαη, απά Αθο]ίαη. 

Τηῆεςε γγετο τεα]Ιγ ἀῑδίποί αἀ]αδίπιεηίς; ἴΠεγ Ίετε 5οα]ες, 

τε Ρρεϊἰποίρ]ες οἱ πΠοςε οοηςίτιοίίοΏ Ίετο οβδεη{ίαΙ]γ ἆῑς- 

-βἰπη]]ατ. ὨϊΠετεηπος Οἱ Ρίο, Ώε Ρτοσθεάς {0ο 5αΥ, ἄοες ποῖ 

οοΠςΏ{υίε α ηΕΥ ἁρμονία. 

(6) Αεϊκιάες ΟἱπΗ]ίαηας (Μείροπι, 21. 11): 
Τὸ μὲν οὖν Λύδιον διάστηµα συνετίθεσαν ἐκ διέσεως, καὶ 

διτόνου, καὶ τόνου, καὶ διέσεως, καὶ διέσεως, καὶ διτόνου, καὶ διέ- 

΄.σεως' καὶ τοῦτο μὲν ἦν τέλειον σύστηµα, τὸ δὲ Δώριον ἐκ τόνου, 
Ν ὃδ / ν δ / Ν / ης Ν / Ν 

και Οιεσεωςξ, και ὀιεσεως, και διτόνου, και τογνου, και διέσεως, και 

ὃ / ΔΝ ὃ / κ. δὲ Ν ο) / Ν ὃ Ν Αα ς / 
 οιεσεὠΣ, και οιτονου' ην ὁε και τοντο τονῳ το οια πασωγν υπερεχΟγ. 

Ἅ Ν δὲ Φ / 3 / Ν ὃ / . ὃ ΄ Δ ὃ / Ν 
ας το Οοε ρυγιον εκ τονου, και ὀιεσεως, και ὀιεσεως., και ὀιτονου, και 
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τόνου, καὶ διέσεως, καὶ διέσεως, καὶ τόνου: ἦν δὲ καὶ τοῦτο τέλειον 

διὰ πασῶγ. 

«Τη Τ,γάΐαη δοα]ε {Πεγ΄᾽ ᾖΠ.6. αποϊεηί πιβἰοίαπ5] οοπιροδ5θά 
οἱ ἀῑςςίς, ἀϊῑοπε, ἴοηε, ἀῑεςίς, ἀῑεςίς, ἀῑίοπα, ἀῑθδίδ» {πί5 

ψα5 α οοιηρ]είε 5οαἱθ. ΤΠε ΤὨοτίαη πας οοπιροδθεά ο {οπε, 

ἀϊθςίς, ἀῑαςίς, ἀϊίοηε, ἴοηπς, ἀῑεςῖς, ἀῑεςίς, ἀῑίοπε ; {επί 5οα]ε 

αραίη εχεεεάεᾶ {Πα οοίανα ὮΥ αίοηπθ. ΤΠε Ῥητγρίαη. 5 

οοπιροδεά ος {οπο, ἀῑθδίς, ἀῑςδί5, ἀῑἴοπε, ἴοπε, ἀῑθςίς, ἀῑεδίς, 

ίοπ6; {ἴΠῖ5 ίοο Ία5 α οοπρ]είε οείανθ.) 

(ὁ Τμε ναροςε, (Μεϊροπι, 2ο. 1): 
Λύδιοι δὲ δύο, ὀξύτερος καὶ βαρύτερος, ὃς καὶ Αἰόλιος καλεῖται" 

Φρύγιοι δύο, ὃ μὲν βαρύς, ὃς καὶ Ἱάστιος ὃ δ' ὀξύς. Δώριος 

εἷ. Ὑπολύδιοι δύο: ὀξύτερος καὶ βαρύτερος ὃς καὶ Ὑποαιόλιος 

καλεῖται. Ὑποφρύγιοι δύο, ὧν ὃ βαρύτερο καὶ Ὑποϊάστιος 

καλεῖται. 

«Τπο 1Τγάΐαπ Κεγς, α Ὠϊρμετ, απἆ α Ίοψετ, αἶδο οα]]εά 

Αεοϊίαη; (πο ΡΗτγβίαη, 9Π6 ΙΟΥ αἶδσο σα]]εά Τοπίαη, απά 

οπα ΠΙρΡῃ; οπε ΠὨοτίαη ; ἴνο ἨΗγρο]γάίαη, α Πίρηετ απά α 

1οΐπ6τ, αἶδο οα]εά ἩἨγροαεοΠαη; ἴπο Ἠγρορηιγσίαῃ, οἳ 

ΨΏ]ο]Ὦ {Ώε Ίονετ ἶ5 αἱ5ο.οα]]εά Ἡγροϊοπίαη. 

1: αρρεαῖ5 {οπι Ρᾶ5β58ρε (α) ἰπαί ἴηειε Ίνα5 α Ρετίοά ἴἵπ 

πε ἀενε]οριπεηί οἱ ἴπε (πεε πιυδίσα] ΦΥγδίεπι ΝΏεη ἴπετε 

εχἰὶίϱά ἴπτεε ἀῑδίίποί Ἡατπιοπίες, 1.6. ἴἨτθε 5οαἱες ἆῑδ- 
Εηραίσηεά ὮΥ {πα ἀἰ[Πετεπί ππείποάς ἵπ νίοὮ πεί ης 

πετε Ρυΐέ {ορείμεγ; απά {λαί ἴπεδε ἴΏτεε ἨἩατπιοπίες γετε 

ἴθτπιεά ὨοτίαΏ, Αεοῇαη, απᾶά Ἰοπίαῃ. ΝοΥ {μα απῖίς ος 

(τοαε]ς πηαδίο ατα {ης {είτασοποτάδ; απά 6 οαπποῖ οοποεῖνθ 

Ώου {εἰταοΏοτάς «εομ]ά Ἠανε Ῥδεεη Ρριί ἰορείπετ εχοερί Ὦγ 

ἵης πιείμοά οἱ οοπ]ἁποίίοη, ἴΏε πείποά οἱ ἀϊδ]αποίίοη, {πε 

πιοίηοά οἱ αἰίετηαίε οοπη]αποίίοη απά ἀἰδ]αποίίοη, Οἵ ἃ ΟΟΠΙ- 

Ὀϊπαίίοη Οἱ Ώπο ΟΙ πποτε Οἱ {ηθδα πηείποᾶς. Τε ἶδ ρτοῦαΡ]ε 

(Ἡεη ἴπαί (πο ἴητεε Ἠαιπιοπίες γατα ἴΏε Ρτοάποίς οἱ ἴπεςα 

ἵητες ππείμοᾶς. ἨΒιί ἴπο οΠαταοίεεϊδίο {δαίατο οἳ ἴπε 

ὈοτίβΏ 5οαἱε οἱ Απϊϊάες ΟἱπΙαπας (5εε Ρα55αρο (6)) ἵ5 
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ἴπαί ἴ οοπίαίης πο ἀϊδ]αποίῖνε ἴοπες ἵη 5ηοοθδδίοη » ΠΤοπι 

ΝΠΙςοὮ νε ΠΙαΥ τεᾶςοπαῦ]γ οοπο]ιάε {]αί ἴε Ὠοτίαη ἨατπιοηΥ 

πας ἴΏε πιεἰποά οἱ ἀϊδ]απείίοη. 

Αραϊη ἵη Ῥα5δασο (ϱ) νε Βπὰ ἰπαί νΏεη {πε πΙπηΌετ οί 

(πε Κεγς γα» ταῖσεά {ΤΟΙΏ 5ευεη {ο ἰΠίτίθευ, ἴπε ἴετπις Τοηίαη 

απά Αεο]αη Ίετο επιρ]ογεά ἴο ἀεποίε τεδρεοίϊνεΙγ ἴπε 

ἀαρ]ϊσαίε Ῥητγρίαη αηπά 1 Υάΐαπ Κεγς. ᾿ΓΗϊ5 Ἱπρ]ίες α οοη- 

πεχίοη {ογ Ρύτροδες οἱ πιμδῖο Ὠείπεεη {Πε {επ Τοπίαη 

απά Ῥητγρίαῃ, απά Ῥείνεεηπ {Πε ἴετπης Αεο]ίαπ απά 1} άΐαη. 

Ῥυιϊ «με Τ,άϊαη 5οα]ε οἱ ΑτἰσΙάες ἵ5 Ρ]αϊηΙν α 5οαἰε οί 

-α]τετηαίθ οοπ]αποίίοη απά ἀϊς]αποίίοη ; αηᾶ {πε οΏατασίοετίδίῖο 

Γεαίυτε οἱ ἴπε Ῥητγοίαη ! ἶ5 ίΠαί Τε Ιπίτοάμοες {πε Ἐουτίῃ 

Ἄθονα αξ πε] α5δ ἴμε ἘουτίὮ Ῥε]οιπ ἴἩε {οπίο; ἵηπ οἴπετ 

πογᾶς, ἴῑαί ἴξ τείαῖης {Πε 655επος ΟΓ οοπ]αποίίοῃ. Τί 56επης 

α [αἶτ Ἰπίετεηος ἴΏεη ἴλαί ἴΏε Ιοηπίαηπ απά Αεοῄαπ Ἠαί- 

πηοηίες αἆτε Ιάεηιῖσοα] τεδρεοίϊνεΙγ γψΠίὮ ἴπε πείΏοά οί 

οοπ]αηοίίοη, απά {πο πιείΏοά οἱ αἰετηαῖε «οπ]αποίῖοΠ αηά 

ἀϊδ]αποίίοη. 

(ὔ) Ῥ]αίατοΏ, ἄε Ἠ{μθίνα, τ117 Ὁ: δῆλον δὲ καὶ τὸ περὶ τῶν 

ὑπατῶν ὅτ . οὐ δὺ ἄγνοιαν ἀπείχοντο ἐν τοῖς Δωρίοις τοῦ τετρα- 

1 ΤΠε παϊδίακε Ἠας «οπιπιοπ]γ Ῥεεπ ππαάε ο εχρ]αϊηῖης {πε Ἱρρεγ 
{. Τ -- 

ἐεἰταςἹοτά οἳ {πε Ῥητγγρίαπ. 5οαῖε νε πα τα ο 
Ξ : ἰ 

5 α πχίυτε οἱ επλατγπιοπῖο απά ἀῑαίοπίς ποῖςς, ἆ Ρεῖπρ {πε 5εοοπά 

ραρείης ποίε οἱ ἴπε ἀἰαίοπίς εείταςπογά τς τει ΕΕ ΤΕΕ 
|” ο  εσες 

' "Ῥιε είς Ιπεετργείαίῖοη ἵρποτες {λε ἀἰνάνοᾶσα Ῥείσψεεηπ Ώχεά απἀ 

Ἐοίουιε ποίες, α ἀῑςιιποίίοη νο Ατδίοχεηις απά οίπες ἐπεογῖδί5 
΄ατε πηενεγ ἹνεατΥ οἱ τερεαίίηρ. 1 ἆ ἵπ ἴπε Ῥητγρίαη 5οα]ε Ίνετε 

"πιετε]γ α Ραδδίης ποίε οἱ έπε ἀῑαίοπίο θείγαςλοτά, 5 ροβίέίο ννου]ά 

"πο δε εχαςε]γ ἀεἰεγπιίπεά ; απά ας ἔἩε Ἰοννεςί ΙἸπίεγναὶ οἱ {πε 8εα]ε 

ν εχας(]Υ ἀείειπιίπε΄ αξ  ίομε, ἴπε «οπιρα55 οἱ (πε υνυπο]ε εου]ά ποε 

"δε ἀεβπ[εΙγ εϊπιαίεά 45 8η οοίανε. ΕΒεείάες, Ίνε 5ποι]ά ἔπεπ Ἠανε 
"Έητεε ραςδίηρ ποίες ἵπ 5µεοεςρίοῃ, απά ἔννύο λιχανοί; ἐἶε ἱπιροφδίρίμίν 

οἱ νυπ]εῖι ννῖ] Ῥε οὐνίοις ἰο ΑΠΥ ΟπΠε Πο Ἠα5 ρταδρεά {πε (τγεεκ 
εοπεερΒοη οἱ α ποῖε 45 4 δύναμι», ποῖ α Ρροίπί οἱ Ρίες] (5εε ὃ 8). 
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χόρδου τούτου αὐτίκα ἐπὶ τῶν λοιπῶν τόνων ἐχρῶντο, δηλονότι 

εἰδότες' διὰ δὲ τὴν τοῦ ἤθους φυλακὴν ἀφγήρουν ἐπὶ τοῦ Δωρίου 

τόνου, τιμῶντες τὸ καλὸν αὐτοῦ. / ΊΙΗι τερατᾶ, ἴοο, {ο ἴπε 

ἰθίτασποτᾶ Ἡγραίθη, ἴε ἶἱ5 Ρ]αΐα ἴμαί ἵέ ἵνα ποί (μτοιρ] 

ἵσποταπος ἴ]αί {Π6Υ᾽ (οἱ παλαιοί, ἴἩε αποϊεηίς) ΄αὐφίαϊπεα 
Ποπ ἰΠῖς (είτασποτά ἵΠ {Πα Ὠοτίαη Φοαίο. Το {αοί (πα 

ΠΠπ6Υ επιρ]ογεά 1{ ἵπ {με οίπετ Καγς ἶ5 Ῥτοος {Παί ίπεγ πγετα 

αοαιαϊπίεά γην Ἱ. Βαΐ (Πεγ ἀἱδρεηδεά πηη Τε ἵῃπ ἴπα 

Ώοτίαηπ Ῥεσαί5ε {Π6εΥ τεδρεοίεᾶ {Πε Ῥεαιίγ οἱ {Παί Κεγ, απά 

Ίγετε ἀείεγπιῖηεςᾶ {ο ῬΡίεδείνε 15 οΏαταςίο, 

Ὑ]αε 5αϊν αΌονο (ὁ 29) ἰπαί {ο ἴἩε θατ]γ 5οα]ε οΓ {πα {οτπα 

ἵα5 αἀάεά αἲ α Ἰαΐετ Ῥετίοά α οοπ]αποί {είτασποτά αἲ ἴε5 
ον 

ΓΕ 
Ε-αὖκ- 

Ίοψει εχεις Μᾷς--- τσ --- απ (Παί (Πὶς 
ων ο ρ φο ν 

αἀαῑίοη Ίνας σα]]εά ἴπε {εἰταοποτά ἩἨγραιδη. Τη ἴἴα ρας- 

5α5ε Ὀείοτε ας Ῥ]πίατοι Ιπ[οτπης ας ἴΠαί {ος 5οπ1θ πια απ΄ 

εχοερίίοη Ὑα5 πιαάε ἶπ {Πο οαςε οἱ ίΠε Ὠοτίαη 5οαἷε Ώεοαα5δε 

Ιέ γνας Γε]ί (]λαί 5ΠοὮ αη αἰίεταίοη που]ά ἱππρετί 5 Ἐίλος. 

Μτ. Μοητο επάεαγΥοαΤς {ο τεοοποῖ]ε {μί5 ἰαϊεπιεηί γη] Πΐ5 

Πγροίμεβίς οἱ (πε Κεγς ΡΥ Ρρ]εαάίπρ (αί ἴπε οΠατασίετ ος 

πιοετα(ίοη ἴππετεηί ἵπ α Κεγ οἱ πιἰάά]α Ρίίομ γου]ά ε 

5αοτίΠῃοθά ὮΥ ίΠε αἀάϊιοη {ο Τί ο{ α 5ετίες ο{ Ιούε ποίςς. 

Το ΝΠΙσΙ 6 πιαΥ τερ]ΙΥ ΄ Ἠ/ου]ά ποί {Πε ραίπείϊο οματασίετ οί 

α ΠἱρΡῃ Ρίίοπεά 5σα]ε 5Πετ εαμα!]γ ποπι 5ΗοΏ αΏ εχίεηδίοηΡ” 

Ῥυί οἩ ους Πγροίμερί Ῥ]ηίατοβ δαίριπεπί ἶ απῖίε ἵῃ- 

τε]Ιριο]α. ΟὐνίοαςΙγ ἴἶε ἀῑδεποιίνε οΏατασίετ οἱ α ἀϊδ]αποί 

5οαΙε ποι]ά Ρρετίδα οὗ {με αἀάίίοη {ο Ἡ οἳ α οοπ]αποί 

τδίτασ[ιοτᾶ. | 
(ϱ) Ῥεε αραῖη ἴἶε Ραβδασε Ίοπι ἴπε ᾖοβίήίος ο 4γιπίοίζε, 

ν (ν). 7. 1442 Ὁ, ααοϊεά ἵπ δ 38. 
8ο 

| 

| 
[ 
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Ατίκίοι]ε Ἡετο τεοοπιππεηάς {πα δε οί οετίαίη 5οαἱες {ο 

νοῖοες (ἴμαί ατα ἱπιραϊτεά Ὦγ αρα. Ἰλμαί ἴπεηπ πιαδί πανε 

θεεπ (Πε «ρεεία] Ρτορετίγ οί {Πεςε 5οα[ες, ἰαί ]η5είΠεά εΠῖ5 

τεςοπηππεπάαΠοηδ ἘΕνιάεηγ ποί α Ῥατου]ατ πιοάα]Ηγ, 

{οτ οπε οτᾶετ οί ἰπίετναῖς ἄοες ποῖ ἴηγοῖνε α ρτεαίετ ςἰταῖη 

ος ἴῃε νοῖοε (Παπ αποίΏετ. Νος 8η ἴί Ἠανε Ῥεεπ α πἹεΓθ 

'.. ἀϊᾷετεποε οἱ Κεγ ο: ρεπεταὶ Ρίίεη. Ἠον 5Που]ά εε 5αΐππε 

Κεγς συΐ (πε {α]ϊης ίεποτ, απά {Πε [4ης Όας5ὸ Τηε Ρτο- 

Ρετίγ οἱ ἴμεςε ’ οἷά πιεη’5 5οαἷες) πηαςί Ώανε Όεεπ 51οὮ ἴΠαί 

ο- πηε]οάγ «οππροφεά ἵπ {πεπη, πλαίενετ {Ἡε ΡίίοὮ Ππαϊες οί 

ἴε οοπηπραςς πηὶρΏί Ῥε, πιαάε Ῥαί α 5)ρΏί ἀεπιαπά οἩἳ {πε 

Ριγείσα] Ῥούψειδ. Απά (Πί6 ἶ5 ἴπε εδεεπίίαἰ ρτορετίγ ίσο] 

ους Ἡγροιμεςίς αἰιτίουίες (ο {πε Ἠγρο]γαίαη πιοάε {οτ 

εχαπηρ]θ. Έος υΠείπετ εαί πιοάς οοοςσ α5 {Πε 5οα]ε 

Ὀ 

{οτ 4 ἱτερ]ε νοῖσε; Ὁτ ας ἴ1ε 5οαἷε 

3 τη Ἰ -τἡ----- ( Ἱ----ε] ον αν 
9 -΄ ον 

Τοπῖς | 

1 ἲ .) κα 

απ 

{οτ α ἴεπος νοῖσε; Οἱ ας ἴπε 5οα]ε 

... 
"Τοπῖς 1 [ . 

Γι ι ελ 1 Ἱ αν 2 

ῳ μιά κά 

{οτ α Όα5ς νοῖος; ἴξ πεοεςεατί]γ τεςυ]ίς {τοπ {πε ροδίου ος 

15 τοπίο ἴΠαί αΠΥ πιε]οάγ οοπηροδεά ἵη 1ὲ πιμδί ρτανίίαίε 

ἴοψατάς 185 Ίοπει ποίες. 

42. ΜαηΥ ΡειδοηΏ5 ατε υπάειτ {πε ἀε]αδίοη ἴλαί {ο 5οΐνε 

Όπε Ρτοῦ]επω οί αποϊεπί (ατθεὶς πιαδίο ππεαης {ο Ὀσίης {ο Ηδη 

΄80πΠε Ἠπετίο ογετ]οοκεά {ποίοτ, ἴπε τεοοσηϊίοη οἱ Πίο 
ΜΑΟΒΑΝ σς δι 
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ψ]]] Ώανε (να α[[οοί οἱ τηαζίηρ (μα οἷά Οτεεἷς Ώγπιης ας οἶθαι 

απά οοηνἰποῖης {ο οςτ 6415 α5 ἴΠε 5οηϱ5 οἱ ἨΠαπάε] απά 

Μοζατι. Ύετγ ουτῖοι ἶς (Πίς ἀε]αδίομ, (ποιρῃ ποί αδίοπΙςΠίης 

{ο αΠΥ οΠ6 ΝΤΟ ας τεβεοίεά οἨ {Πε εχἰταοτάίπατγ Ι6Ποἵαηοε 

οΓ πιαπ]Ιπᾶά αοπί {πε πηοδί 5ροηίαπεοῖς απά απίγετεα]]γ 

Ρε]ογνεά οἱ {πε ατί5, απά {Πεῖτ πο Ί65ς οχίταοτάἴπατγ Ἱπ- 

ἀϊἱᾷετεπος {ο {5 Ροίεπί εβεοί οἩ ἴλα πιεπίαὶ απά πποτα] 

οπαταοίετ. Πο ποι]ά ἴακε Ἡρ α Ὀοοκ ον Ἐργρίαη οτ 

ΟΠίπεςε ραϊηίϊῖης ἵπ {Πε οχρεείαΏοη οἱ Ιθατηΐηρ {ΟΠΏ Τὲ ΦΟΠΊΕ 

ΏΘΕΥ Κηας]ς οἱ Ρρ]αοίπρ οἱ νἰεπίηρ απ Ἐσγρίαη οἱ ΟΠίπεςδε 

Ρἰοέατὸ, ὮΥ πΏ]οΙὮ 1ὲ γη] οοπιθ {ο Ῥίεαςε {Πα εΥε α5 ΠΙΙΕἨ α5 

α Γϊπαη οι α Τασπεγδ πο ποι]ά ἀεπιαπά ποπ πηείτίσαΙ 

5οίεποςῬ {Παί 1{ 5ΠΏοι]ά 5αβρΙΥ ας νΠ(Ώ 5οπιε ]οηρ-]οδί σώος ο] 

{πε πιαρὶο ΟΓ γηίοὮ νε 5ηα]] ἀϊδεείη ἵπ 

μὴ φῦναι τὸν ἅπαντα νικῷ λόγον' τὸ δ᾽, ἐπεὶ φανῇ, 
᾿βῆναι κεῖσ᾽ ὁπόθεν περ ἥκει πολὺ δεύτερον ὧς τάχιστα 

ἴπε6 πιονεππεηί ΟΓ 
«Τα ατα 516Ἡ 5δεαῇ 

Α5 ἄτεαπι5δ αγτε πιαάε 9µ, απά οἱ Πέεε 1 ε 

15 τουιπάεά γνεμ α 5]εερ.᾽ 

Ὑεί πο Ίεδς αὈφιτά ἵ5 {Πα 5αρροβίίοη ἴπαί αΏΠΥ, θνεη ἴπε 

πηο»δί Ρετί{εοί, Κπογ]εάρε οἱ {αοί5 οου]ά ]εαά ας {ο ἴπε Ίονε 

οἱ ἴΠεςα απ[απΙ]ίατ οἱά-ιγοτ]ἀά πιε]οάῖςς. 

Το 5οπιε οο]ά αρρτεοία(ίοη ο{ {Πείγ ΓΟΤΠΙ γε ΠΙΔΥ ΡετΏαρς. 

αἰταίη 1{ γνε ατε νη]]ῖηρ---ααοτί]ερε απά ἀεείτιιοίίοη α5 Τί ΠΙΑΥ 

56επῃ---ἴο 5ιπῖρ ἴπεπι οἱ ἴποςε εχίεγπα] αοοϊἀάεηίς ἨΠΙΟὮ ατα 

Ρεοι]ίατ {ο {Πε πηηδίο ΟΕ {Πεῖτ αρ6, απά Ιηγεςί 1Ώεπῃ Ιηδίθαά 

ΨΙΕ ἔα Ἠαβίί5 οἱ πιοᾶείη {α5Ηίοηπ. Οιπειπίδε {πε πογε]ίγ 
οἱ {μα απ[απηϊ]ίατ {είτε γΠ] επρτος οἳτ θα: {ο ἴΠε 

εχο]ηδίοΏ οἱ {πα εβδεεπίῖα] {οτπ. Το τεπάετ απ αποϊεηῖ 

πηε]οάγ ποίς {ο ποίς ἶ5 {ο τεηάοτ 1έ απίαΙΏ{α]Ιγ {ο 815 
πηαοουδίοπχεά {ο 1ΐ5 ἀἰα]εοί; Ἰμδί α5 {ο {ταηβ]αίε απ αποϊεηί - 

Ῥοεί ποτά {οι ποτά ἶ5 {ο πηϊδτερτεδεηί Ηίπῃ, ΙΠα5ΠΙΠΟΠ ας {Πε 

αἰεΠ{ίΙοη ἶ5 (ΏετεῦΥ πηϊάϊτεοίεά απαΥ {τοπ {πε 56Ώ56 {0᾽ 
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{ης κίταηρφε Ιάΐοπι. ΊΝαΥ, {ατίπετ, α5 α Πίεταὶ ἰταηδ]αίίοτ 

πΊΥ οΠίεη ρῖνε α ἀἰτοοί]γ {8ΐ56 Ιπρτεδδίοη οἱ {Πε πιεαπίης, 

5Ο αίτιο αἀλεδίοη {ο ἴΏε ποίες οί α {οτείρη πιε]οάγ π]] 

οίἵεη ]εαά 115 αδίταΥ ας {ο ἵτ5 εδςεπ(ία] {οτπι. Α5 Ατἰδίοχεηας 

που]ά αγ, ἵπ αεπρίηρ {ο Ῥτεδετνα ἴλα Ρίο, πε ατε 

εαοτΙΠοῖπρ {πα αἱ] Ἱπιροτίαπί δύναµις. Τί [οι ἱηδίαποςἙ, νε 

έχρτεςς {μα (πτεεὶ επΏατπιοπίο Ρτοβτθβδίοη ἴο {πε ἴοηίο 

ἴἩτοιρϱῃ Ἡγραίε, 1 οΠαπας, Μεςε, Ὦγ 

Ω. 
.. ετεςς 

ο. α7 ο ” 

ηοῖ οπ]γ ατα οἩσ εατς τεγο]εά ὮΥ {νε αμοηίθά Ρτορτεδδίοη, 

Ριαΐ νε ατα Ένεη ἀῑδίοτίηςρ {πε τεαὶ {οτπ οἱ {Ώε πηε]οάγ. 

Ἐοι, ἴο ἴακε οπε Ρροῖπί οη]γ, {πε Τήομαπιας Ὀείηρ ἴπε Πίρῃεςί 

οἱ ἴἩε Ραδείηρ ποίες {ο {16 {οπῖο ποπι {πε Εουτίῃ Ῥε]ου ἶ5 

{ος (πε (στεε]ς εατ {πε πεχί ποίε {ο {πε {οπίο; ΝΠΙ]ε πε {6ε] 

ἴμαί ἵπ ραδείηρ {Τοπ Ἐ {ο Α πε ατα 5Κἱρρίπρ 5ενετα] ποίῖες 

πΠΙΣἩὮ {νε ππε]οάγ πηὶσ]ί Ἠανε επαρ]ογεά. 
Τεί π5 αβΡρΙγ, ἴπεῃ, επί πηείμοά οἱ ῬαταρΏταςο {ο ἴπε 

{απϊ]ίατ Ἠγπιη {ο ἴἩε Μαςε, οπε ΟΕ ἴἩε οοπιροδίίοης οί 

Μεσοππεάες, α Οτείαη πημδἰοίαΏ ἩΝΠο Πνεά ἵπ {Πε τείση οί 

πε Έππρετοτ Ἡαάτίαη. Τῃε ποτάς απἆ αποϊεπί Ποίαξίοη 

(α5 {ατ ας ἵῖ ἶ5 εχίαη() οἱ {πε Ώγπη ατε 45 {ο1]ούς :---- 

αρ" ν ΦὀΦ Φ ος 
ΤΑ -ει -δε Μοῦ -σά μοι φί-λη 

ἱ ΦΜΜ 
μολπῆῃς δ᾽ ἐμῆς κα - τάρ-χου, 

ο « Ζ ον Σ΄ Πα 
αὔ - ρη δὲ σῶν ἀπ᾽ ἆλ - σέ-ων 

ΜΖΗ . Φς ΡΜΦς 
ἐ-μὰς Φρέ - νας δο-νε -{- τα 

οσους Φφς 
Καλ-λι - ό -πει-α σο- φά, 
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 σσσςσστο 
μου σ-ῶν προ-κα -θα- γέ - τι τερπ - νῶν 

Β Φφς ΡΜ. 
καὶ σο - φὲ μυσ -το- δό -τα, 

Μ Ι -. γα ςΜ 
Λα - τοῦς γό-νει Δή-λι-ε Παι -άν, 

ΜΙ ἰφς . 
εὖὐ-με-ν εἲς πάρ-εσ -τέ μοι 

Ύ7ε εια]] (α) 5υὈδιαίο {οτ (πε (τεε]ς πιοάαΠίγ ος πια]οτ 
οσαἱα; (6) φαυφειιίε Ὠϊαϊοπίο ποῖε [οι ἴμοδα οἳ οἴμετ 
σεηετα ; (0) αάά αἰπιρ]ε Πατπιοπίες]; (4) πιακε δ1ἱρ]ὲ αἱίοτα- 
Ποια 1Π {ηε πιε]οάγ 5ο 45 ἴο Ρίεδείνε 45 645Υ α Ρτορτεβδίοη 

η ΟἱΣ πα]ο 5οαἱαε, 5 ἵ5 ἴπΠε ρα Ῥτορτεςδίοη ἴπ ἴῃπε 

(τοθε] βεα1θ. 

Ἠννν το ΤΗΕ Μυςε. 
ο]ουυ 

ερ μη 
Α - ει - δε μοῦ- σάἁ µοι φί - λη μολ - πῆς δ'ἐμ- 

ἣν κατ-άρ - Ἅχου, αὔ -ρη δὲ σῶν ἀπ -σέ- 

ππο... ὁ 

1: Ῥχο[εβσος Ῥτοιέ Ία5 5αρρ]εά {πε Πατπιοπίαες; Ῥμέ τε ἶ5 ποῖ οἴπες- 

ὧν]δε τεβδροηκίρ]ε {ος {λἱ5 νγε]]-Ιπίεπάεά πια ]αίίοῃ. 
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ων ἕἔ - μὰς Φρένας δο- νε - τω Καλ-λι- ό- 

ω 

σι πα πι 
νο ο, ) 

ΑΝ / ον 
τι πι ποσο τοος Τ ] πκσσρ. πρ νε ΜΕ. πες ««1ΡΣ νωβν-: Πττος Βξ «Ιπ2Α 7 ἈδΗ ενρματι στ] 

ο 
πει - α σο - Φά, µου - σῶν προ-καθ -α - Ὑέ-τι Τερ- πνῶν 

. | 
να Γπρμαστ 5 ει Επι κ. ο] μάπα μα τει πας κα -- 

Ὅ] 8 

” ας δε 1 να ] 

| 
καὶ σο-φὲ µυ-στο-δό - τα, Λα - τοῦς Ὑό-νε  Δή-λι-ε 
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Ῥ.--ΟνΝ ΑΕπιδτοχενύς ΑΝΏ ΗΙ5 ΕΧΤΑΝΤ ἨΟΕΚς. 

τ. Όατ Κποπ]εάρε οἱ {Πα πηηδῖοα] {Ἡεοιγ οἳ Αποιεπι 

ἄπεθοἙ 8 ΟΝΕ αἰπιοσί εηπ(Ιτε]γ {ο Ατἰδίοχεπις, οἵ ἴπε Μιςί- 

| οἶαΏ (516Ἡ ἶ5 Ὠΐ5 τερι]ατ Εἶε]ε ἴη αποϊεηί Υτίίοις). ᾿ΤΠἱ5 ΡΗΙ]ο- 
5ορΏει γα Ῥοτῃ) ἵπ Τατεπίάπῃ, αηᾶ τεοεϊνεά Πΐς εατ]εσί 

ἰηφίτασίίοη {τοπι Ἠΐ5 ΓαίΠετ βρίπίματις (αἶδο οα]]εά Μηερία»), 

α ἨεΙ]-ΚΠΟΥΏΠ ὨαδιοίαΏ οἳ {Παί ίοπηΏ, Νο Ὠαᾶά {τανε]εά 

ΠΩΙΟΗ, απά οΟΠΊ6 Ιπίο οοηίαοί ΥΠ ΠΙάΠΥ οἱ {με ρτθαί ΤΠΕΠ 

ος {πε ἆαγ, απᾶ, απιοΏΡ οἱΠείς, γΙ(Ὦ οεταίες, Εραπιίποπάα, 

αηΏά ΑτοΏγίας. Φοπιε ρατί οἱ {πε γοι(μ’5 Πε γγας 5ρεπί ἵπ 

Μαπίίπαα, {πε ΙπΠαβρίαηίς οἱ νιηίοῖι οἶγ Ίγετε τεπηατκαὈΙγ 

οοηδεγνα(ῖνε Ίπ {Πείτ πιαδίῖσα] {αδίε5; απά ἵι πας Ρτοβραβ]γ 

{τοπ {Πῖ5 5οἱοιτΏ, α5 ψε]] α5 {Τοπι {πα ἰθαεΏίης οἱ Έαπιρτας 

οἱ Ἐτγίητας, {λαί ο ἀετίνεά 5 Ιπίεηςε Ίου {ος ἴ]ε 5εγεΓῖίγ 
αηΏά ἀϊἱρηϊΙιῳ οἳ αποϊεηί ατί. Ότ Ἠϊ5 τείατη {ο ΤίαΙγ Τε 

Ῥεοαππε {Πε ραρί απἀ ΓΠεπά οἱ ἴπε ῬγίπασοτεαἨ, Χεπο- 

Ρ)ί]ας5 οἱ ΟΠα]οί. Ῥοπείλμίπρ οἳ {ε αιι5ίετῖίγ οἱ {Πῖ5 δεΏοοὶ 

866Πη5 ἴο Ίανα οἶαπρ {ο Ἠίϊπι {ο ἴπε Ἰαδί; Ἡε Ῥοτε, {ου 

εχαπιρ]ς, {με τεριίαίίοη οἱ Πανίηρ α νιο]εηί απΏραίΏΥ {ο 

ἸααρΏίετ! Ίο πεχί Επά Ὠϊπι ἵπ ΟοτίπίἩ, ππετε Ἡε ἵας 
Ιηϊπιαίθ ψη(Ὦ {πε εχί]εά Ἠοηγκίή. Έτοπι {πε 1ρ5 οἱ {με 

σταηί Ὡς {οοΚ ἀονΏ {πε δίοτγ οἱ Ώαπιοη απά ῬΠϊπίία5, 

ΝΏΙοὮ Ὡς Ιησοτροταίεά ἵη Πῖ5 ἰτεαίΐδε οἨ {Πα ΡγίΠαροτεαης. 

Τ,α5ΙΙΥ νε Ώθατ οἱ ΠΙΠη α5 Ῥετίραίείϊο απά ραρ]] οἱ Ατίκίοϊ]θ. 

Ἠ]ς ροβίοη ἴη {Πί5 5εΏοο] πηιδί Ώανε Ώ6εη οπε οΓ ἱπροτί- 

4Ώοςθ; {ού Ὦε επἰετίαϊηεά Ἠορες οἱ 5αεσθεεάῖπς {πε πηαδίες, 

αηΏά Ὠϊς ἀϊδαρροϊηίπιεηί απά ἀῑδριςί αἲ ἴπε δε]εοίίοᾳ ος 

ΤΠεορηΏταδίας Ῥείταγεά Ἠίπι Ἱπίο ἀἰδτεδρεείζα] Ίαηριασε 

(ονατάς Πο παὶβΏίγ ἀεαά. Ιηπάεεά, 1 τεροτί 5ρεα]ςς ἰτα]γ, 
παηί ΟΕ Τ6νετεποες Πδί Ἠανε Ῥεεπ Πΐ5 Ῥεδείίης δίη; Ἡθ 

1 Έοτ ενετγιΠῖπρ εἶαί 5 Κποιώπ αΡοιί {πε [ε οἱ Αγϊδίοχεηις, απὰ 

Γοτ {πε τείεγεησες {ο ἴ1ε αποϊεπί αιλοτγ]1ε5, 5εε {πα εχοε]]επί ατϊο]ε 

Ἰῃ Ἠ)εδίρ]α!5 «4γίδίοχεης, νο]. Ἱϊ, Ρρ. Ἱ--κῆ. 
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ποπ]ά 5εεπ ἴο Ἠανε «οηβῖςίεη!ί]γ απάετνα]αεά Ῥ]αΐο, απά {ο 

Ἠαγε παΠείοιδΙγ Ρτοραραίεά 5οαπάα]οις κίοτίθ», ΙΥΠίοὮ Ὦε 

ηαά ρἰεαπεά ἴτοπι Ἠῖ5 {αίμετ, αΌοαί πε ἀοπιεςίίς ]ήε ος 

Φοσταῖΐες. ἘΕεείάες Ἠΐς πγοτκ5 οη πιυκίσα] {Ἠεοτγ Ἡε υτοίε 

ΡΗΙΙΟ5οΡΏΥ απᾶ ΡίορταρΏγ. 

2. ΤΠε αἱρπα] πιετῖίς οἱ {Πῖ5 ΡΗΙ]ο5δορΠετ ἆο ποί βας5Ώ προπ 

π5 αἲ ἴΏε Πτςί τεαάῖηρ οἱ Πϊπι. ΤΠε {απ]ίς οἱ Βὶ5 5ίγ]ε ατε 5ο 

βιατίης---Πΐ5 εηᾶ]εςς τερεί{ίοης, Πΐ5 ροπιροις τεϊεταίίοης οί 

Ά]οπε 1 ἀῑά Ιε) Πί5 ρείίγ Ραταάε οἱ Ιορβῖσαὶ {οτοιρ]ηςςς, 

μὶς ἐτίαπιρμαπί νἰπάϊσαῆοη οί (πε οὐνίοις ὮΥ οἰαίης οί 

5γ]]ορίσπις---ἴπαί πε ατε αρί ἴο ονετ]οοΚ {ε 5ετνίοες γγπ]ο] 

5αος απ ἱτίίααηπς τετ τεπάετεᾶ {ο {Πε οα5ε οἱ πιωφίῖσα] 

φοίεποθ. Απᾶ γεῖ ἴηεςε 5ετνίσες πετε οί στεαί Ιπιροτίαηςε ; 

{οτ {ευ οοηκϊςίεά Ιπ Πο ππετε Ιπιρτογεπιεπί οἱ εχροςίίοη, 

ἵῃ ηΟ Ίηθτε ἀἴδοονετγ οΓ ἰδο]αίεά {αοίΐ5, ο: ἄεερετ απα]γςῖς 

οἳ ρατίῖοι]ατ Ῥπεποππεπα, Ὀμί, Πτςί]γ, ἵπ {Ἡε αοουταίε ἀείετ- 

πηϊπαΏοη οἱ {Πε 5οορε οί Μισίοα]| Ροΐεποε, ]ε5σί οη {Πε οπε 

παπά Τὲ «Ώοιυ]ά ἀερεηπεταίε Ιπίο επαρἰτίοΐδπη, Οἵ ΟΠ {ηε οίΏεΓ 

Παπά Ίο5ε ἰδεΙί Ιω Μαίπεπια(ἶσαὶ Ῥηγδίος; απά 5εοοπά!γ, ἵπ 

πε αρρ]ςσαίίοη {ο αἲ] ἰπε αεδίοης απά ρτοῦ]επῃς οἳ Μιςίο 

οξ α ἆεερετ απά ἴταετ οοποερίίοη οἱ {πε αήπιαίε παίυτε ος 

Μισϊίς δε]. Απά ὮΥ ἴμεδε πο ἀῑδεονετίες 1 ἱ5 ποῖ ἴοο 

πΙΙΟὮ ἴο 54Υ ἴλαϊ Ὦε αοοοπρ]ςδηεά α τενο]αίοη ἴἵη {πε 

ΡΙήος5ορΏγ οἱ {πε ατί. 

ὉΌπα] Απζίοχεηας αρρεατεά αροῃπ {πα 5οεπε {Πε Ηπηῖϊίς οί 

Μιρφίσοα] Φοΐεηπος Ὠαά Ῥεεπ ΥΠΟΙΙγ παὶδεοποείνεά. Τπετε 

εχἰσίθά, Ιπάεεᾶ, α Πουτίσηίης 5οΏοο] οί ΜισδίσαΙ Απ; (πετε 

πας οοηφοίοας Ῥτείετεησε οἱ (Πίς δίγ]ε οἳ ο«οπιροδίήοη {ο 

τας; οἱ επί πιείΏοά οἱ ΡετίοτπιαποεῬ {ο ἴΠαί ; ος {Πῖ5δ οοη- 

φίταοίίοηΏ οἱ Ιπςίτατηεηίς {ο {παί; απά ἴε ΠαὈῖίς {οτπιεά ὮΥ 

ἴπεςε Ῥτείετεησες Ίετα ἰταηπςπατίεά ὮΥ Ιηδίταςίοηῃ. Το 

{αοἰΠίαῖε ΕΠῖς ΙηδίταςΠοῃ, αηΏά α5 αΏ αἰά {ο ΠΠΕΠΙΟΙΥ, τεςοῖτς5ε 

Ὑα5 Ὠαά ἴο ἀϊαρτατης απἁ 5αρετβοίαὶ σεπεταµζαοηις; Ῥαΐέ 

νηεὮ Ρτϊποῖρ]ες {ος (πείς ΟΥΏ 5αΚε {Πο ατίῖςί, επιρἰτἰοἰςε α5 Ώε 

δ7 



ΙΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝ 

πας, ἀῑά ποῖ οοποξίΏ Ἠπηδε]ξ, απά 1 15 γα Ρτϊποίρ]ες Ρο 

Εωείγ ΟΝΏ 5αἷε {μαί 5οίεπος Ὀεβίπς. 
Ονει αραϊηςί {ηΏεδε επιρἰτίοϊσί5 ἴπετε δίοοᾷ α 5οοο] οἱ 

πιαϊλΏεπιαθΙοίαΏ5 απά Ῥ]γείοϊθί5, Ῥτοίεδδίηρ {ο Ῥε διαἀεηί5 

οί πιιδίςο, απΏά ο]αϊπιίης Ῥγίπαροτας 5 {Πείτ πηαδίετ, ΥΠΟ Ίετε 

Ῥαφίεά ἵπ τεάποῖηςρ 5ουπάς {ο αἷτ νΙὈτα(Ιοης, αηΏᾶ αδοετίαϊηῖηρ 

Ότο πιπηθτῖσα] τε]αίίοης πΏ]ο]Ὦ τερ]αςσε {ΟΓ {πε ππα(πεπια{]σα] 

Ιπῖε]]εοί {θε 56η5ε-ἀἰδιιποίίοης οἱ ΠἱΡΗ απά 1ου ΡίίοΏ. Ἠετε 

Ὢ6 Ἠανε α Ρεηπαῖπθ 5οΏοο] οί φοΐεποθ, ἴπε δομηάπεςς οί 

νηοθε ΗγροίΏθςδες απά {ἶν αοοΙταΟΥ Οἱ ος οοπιριἑαίίοης 

Ἠανε Ῥεεη εραρ]ἰδΏεά ὮΥ τπε Πσηί οἱ πιοάετη ἀἱδεονετΥ. 

Νενετίπε]εςς, πηιδίσα] 5οίεποθ Ίναβ 511] {ο 58ε], Έος 1 πε 

ατεϊσίς νγετε πημβίοίαηπς νη(ποιί βοίεποε, ἴπο Ρηγσίοϊδί απά 

πηβίΠεπηα{ΙοίαΏ5 ΨΕΓΘ πΠΕΏ Οἱ 5οίεῄοςῬ γψηΠοι{ πημδίο,. ὈὉπάετ 

Ὠλέ πηίοτοδοορε οἱ (Πείτ απα]γαίς αἲ] πουβίσα] Ρτείετεποες 4τε 

]ενε]]εᾶ, αἲΙ πιαδίσα] νγοτίΏ 5 δαοτίΠοεᾶά ; ποθ]ε απᾶά Ὀεαι(] 

5ουπάς απἆ πιε]οάϊες ἀϊςδο[νο, εαα11Υ νυη(Ὦ {Πε αρ]γ απἆ Ῥα5ε, 

Ἰπίο ατ]Ἡπηείίσα] τε]αίῖοη5 απά τε]αίίοης οἵ τε]αίίοη5, ΑΏΥ οηΏ6 

ΟΕ πΥΏΙοΏ 15 ρτεοῖδε]Υ α5 να]ααβθ]ε απᾶ ας γα]αε]εδς 5 αΏΥ οἴμετ, 

ΤΈταε πηηδίσα] 5οἴεποςῬ, ΟΏ {Πε οοηίταϊγ, αοεερί5 α5 ε]επεηῖς 

τααΙτίηρ πο Γυτίπετ εχρ]αηαίίοη 516Ώ «οποθρίίοης ας νοῖοσε, 

Ἰηίεινα], ΠΙΡΗ, Ίου, οοποοτά, ἀϊδεοτά ; απᾶ 5εε]ς {ο τεάιοε 

[πα Ίποτε οοπηρ]εχ ΡΠΕεΠΟπΙεπα ΟΓ πημφδίο {ο ἴπεςσε αἱππρ]α 

{ΟΓΙΠ5, αηΠά {ο αδοετίαῖπ {πε ϱεπετα] Ίαν οἱ (λπείτ οοηπεχίοη. 

γεί, ν]]ε ἴέ υγ] ποῖ Ὦε επ/ίοθά {ο (ταηδρτθςς {Ἡε Ππηίς οί 

ἴμε 5εηςίθ]θ, υηΏίΠ (ποδε Ππιίές 1 νη]] αἴπι αἲ (ποτοιρΏηθςς 
οἱ απα]γςσίς, απἆ οοπηρ]είεηεςς οἱ ἀεάποίίοη. ΘαοἩ ἶ5 {πε 

5οίεποθ ΥΠΙοἩ Απδίοχεηιας οἰαϊπιεά {ο πανε {ουιπάεἀ. 

Απά νΠ(Ἡ {5 οἶθατε ρετοβρίίοηπ Οἱ {πε 5οορθ οἳ πιαδίσα] 

φοίθηοε {Ἠετε ο8Πης 4ἶ5ο .α ἆεερετ οοποερίίοηπ οἵ πηικίο Ι1ἱβε]{, 

Φο Ῥιδγ πετε ἴπε Ῥγίμαροτεαης ἵη εείαὈ]ίςΒίηρ {Πε πιετε 

Ρ]γδίσα] απά πιαίπεπια(ἶσα] απἰεοεάεπίς οί 5ουπάς {π ϱεηστα], 

Οναί {Πεγ ηενεΓ δαν’ {Παί {ηε 6556Πο8 οἱ πιηδίσα] δοµηάς ]ες 

Ἱη ἰλεῖτ ἀγπαπιίσα] τε]αίίοη ἴο οπε αποίπετ. ΈΤμιας (Ἠεγ 
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πηῖσςθά {Πε {τις {οτπιαὶ ποβοπ οἱ πιαδῖο, πΠΙοὮ ἶ5 ενετ 

Ῥτεσεπί {ο Αγδίοχεπις, ἴ]αί Οἱ α 5Υ5ίεΠΙ Οἵ οτσραπίο ἩΠο]ε 

οἱ 5ουπάς, εαοὮ ππεπιρετ οί πΏῖοὮ {ς εδδεπ{ἰα]]γ γΏαί 1έ ἄοες, 

απά ἵῃ ψἩίοὮ α 5ουπά οαηποί Ώεοοπιε α ΠπεπΙΡετ Ῥεσβίδε 

ππετεΙγ ἴπετα ἶς τοοπῃ {ος ἴς, Ὀιί οη]γ ἵ{ ἴπετε ἶ5 α Γαποίίοη 

ΝΠΙΕΙ 1 οαη ἀἰδεματσο. 

Τπε οοποθρίοη, ἴΠεη, οί α 5οἴεηποςθ ΟΓ πημςίο ἨΠίοὮ γη] 

αεοερί Τὲ5 πιαϊετῖα]ς {τοπ {πε θατ, απά οαΙΤΥ 15 αηα]γσίς ΠΟ 

{ατίπετ (λα ἴε εατ ο.Ώ {ΟἱἱοΥ; απά ἴπε οοποερίίοη Οἱ 

α βγδίεπι οἳ 5ουπά-Γαποίίοης, 516Ώ απά 5ο ΠΙΔΩΥ α5 {πε 

πηυδίσα] απάειδίαπάϊηρ π]αΥ ἀείετπιίπε {Πεπῃ {ο Ὀε, ατε ίΏε Όψο 

Ρτεαί εοπίπΙ ρα ῄοης οἱ Αγἰδίοχεπς {ο {Πε ΡΠΙΙΟ5ΟΡΗΥ οἱ Μαισίο. 

3. δα]ᾶας οτεά[ίς Ατἰδίοχεηας γη(Ὦ {πε ααἰΏοτ5Πίρ οί 453 

νο]μπιε. ΟΕ ἴλεςε ποϊμίπρ οοπδἰάεταδ]ε ηας ατνἰνεά ανα 

8Ώ Ἰπσοπηρ]είε {τεαίΐσε οη Ἐλγίηπι, απά {Πε 5ο-οα]]εά ΄Τητεε 

Ῥοοχκς οΓίπε ἨΗατπιοπίο Ε]επιεηίς. ΤΠαί {πε Ἰα5ί Πε] ἶ5 4η 

ειτοπεοΙ5 οπε ας Ῥθεη επσίαῦ]σηεά Ὦν Ματαπατά απά 

Ἠεδιρμα], νο αρρεα] {ο {πε {ο]]ονίηπρ {αοί5 απηποηρ οίμεις. 

(α) ῬοτρΏγτγ οἵίες {λε Πτοί Ο{ ἴηεςε Όοο]κ5 45 πρῶτος περὶ 

ἀρχών, 8Πᾶ ἴΏε 8εοοπά 35 πρῶτος τῶν ἁρμονικῶν στοιχείων. 

(ϐ) Τποιρῖ πα δια] Πί]ες οί ἴπεδε ἴητοε Ῥουκς ατε 
5αρροτίεᾶά ὮΥ πιοςδί οἱ ίπε Μ.5,., ἴπετε ατθ 50Π16 ἱπιροτίαηί 

εχεερίίοης. ΤΠε Οοάεα Ψεπείας (Μ) [ας {ος Ιπῖία] Ε]ε 
οἱ ἴπε Πτεί Ῥοοἷκ ᾿Αριστοξένου πρὸ τῶν ἁρμονικῶν στοιχείων 

(ΠπουρΏ α Ἰαΐετ Παπά ας οτοδ5δεά οἳῖ πρὸ τῶν απά αἀάεά 

πρῶτον), απᾶ 5Ιπηϊ]ατ]γ ἴἩε Οοάεα Βατοετίηις τεαἀςδ πρὸ τῶν 

ἁρμονικῶν πρῶτον. ΤΠε εοπο]αάίηρ ἱηδοτίρίίοη οἱ ἰμίς Ὀοοκ 

η Μ ἶ5 ᾿Λριστοξένου τὸ πρῶτον στοιχεῖον, Ὀυῖ {Ώε εΠίτά Ἠαπά 

Ὠα5 ΨΙΤΤΕΠ πρὸ τῶν ΟΥΕΙ πρῶτον, 4Ώά ω ΟΥΕΙ {Πε Ἰαΐίετ ο οί 

στοιχεῖον. 1η {πε 6αππε Μ5,. {Ώε Εΐῑε οἱ {ηε 5εοοπᾶ Ῥοο]ς ἶς 
᾿Αριστοξένου ἁρμονικῶν στοιχείων (1Ώε ω ἵπ {Πε Ἰαΐτετ γυοτάς 

16 α οοττεοίίοΏ ΟΓ {πε 5εοοπά Παπά {ο ο) β, Ῥαϊ 4Ώ α ας 

Ῥεεη υπτίπεη (ΠτουρΏ ἴπε β ὮΥ α Ιαΐετ Παπά ; ἴἩε οοπο]αάίηρ 

᾿ἀπφοτίρίοη ΟΙ {Ώε 5απης Ὀοο]ς ἶ5 ᾿Αριστοξένου στοιχείων ἅρμονι- 

δο 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΟΤΙΟΝ 

κῶν α, Ὀαί {Π6 α 15 οτοδδθά ουί, απά β ντίεη Ῥεδίάε ἴε; ἴπε 

Πθαάϊίηρ οἳ ἴπα (Π]τά Ῥοο]ς ἶ5 ᾿Αριστοξένου στοιχείων ἁρμονικῶν 

β, νψίΏ ἴΠε β οτοδ5εά οί απά γ υτίίεηπ Ῥεδίάε 1. 

(ὁ Τηο (εχί οἱ {με Τητεο Ῥοο]κς) οοπίαϊης πιαετ ΟΕ 

ἴωτες ἀῑδίίποί οἶαδςες ; Πιςί]γ, Ιπίτοάιοίοτγ πιαίίετ ος ακροβί- 

Ποη ΟΙ {με 5οορε απἀ ἀῑνίδίοης οἱ {πα 5αΏ]θοί ; 5εοοπάΙγ, 

σεηοτα] Ρτϊποῖρ]ες οἵ εχροςίίοης οἱ Ρτίπ]ατΥ Ίαν απἆ {αοίς; 

Επίτά]γ, Ρτοροβδίοης5 οἱ ἀείαῖ], {ο]1οπίης οπθ αποίῃει ἵη 

]ορίΐσα] οτἆετ ]ἶΚε {Πε στοιχεῖα οἵ Ε]επιεηίς οἱ Εαο]ίᾶ. 

(6) Νε βης ἵπ δενετα] «.8ες πιοτθ ἴαη οπε ἰτεαϊπιεηί οί 
(με 5απηε 5/]θοί. 

(0 Νε Επά οετίαῖη ἱποοηδίδίεποίθ. ΤΠΠ5 µελοποιία, ΟΓ 

πημίῖοα]. οοπηροςίίοη, ἶ5 5οπιείίπηες Ιπο]αάθά ἵπ, απά 50Π16- 

Έπος οπηϊεά {Τοη], {Πε ]ςί ο ορ]θεοίς υηίὮ νγπ]ο Ἡατπιοηίςο 

5οίεηοε ἶ5 «οποεγηεά. 

Ἠ/αδιρμα], ποῖ οοπίεηί ΥΠ περαίίνε οπἰεοίδτα, Ὠας 6Π- 

ἀθανοιτεά {ο τθοοης(πίο Ποπ {Πε εχίαπί [Παρπιεπί5 {Πε 

φοΏεππς οἱ {Ὠτθς Ἰποσίκ5 ο Απδίοχεηπας οη {η ΤΠεοτΥ ος 

Μαρίο; εαο]Ὦ οοηίαϊΏΙΏΡ α προοίµιον ΟΙ Ιπίτοάμοίβίοῃ, α 5ίαΐθ- 

πιεηί ΟΓ ἀρχαί οἵ Ῥτϊηοῖρ]ες, αΏά α δΥδίεΠΙ ΟΓ στοιχεῖα Οἵ - 
εἰεπιεηίατγ Ρτοροβίίοης. Ἠῖς5 Ιάεα ΤΙαΥ Ὑδ]] Ὃε οοττθοί; 

Ὀαί {Πα τεςι]έ ἶ5 5ο ιηκαβϊσίαοίοτγ Ίοπι {Πε αἰτετΙγ ἴτας- 

πθηίατγ παίιτε οἱ {με Ζαΐα, ναί νε πεεά ποῖ εηίετ Ιπίο {πε 
ἀεία]]5 οἱ Πῖ5 αἰζεπιρί. 

4. Τηε πιοδί ἱπιροτίαπί Μ5Ρ5. οἱ {πε ΄ Πατπιοηίο Ε θα) Ἶ 

ατα {Πο {οονίηρ : 

ΤΈΠε Οοάεχ Υεπείας (ἵΠ {νε Τ1ρτατγ οἱ ε. Ματ]ς), ντε 

Ὦγ οπς Ζοδίπηας ἵω Οοπφίαππορἰε ἴπ (λε πεΙΠΏ οεηίτγ. 

Τϊτ ῃας Όεεη οοττθοίεᾶ ὈΥ ΠΙαΏΥ Παπάς; Ὀαί ἴνπο οἱ εδρεοίαἰ ἵπῃ- 

Ροτίαπςε Ἠανε Ῥεεπ Ιάεπίβεά, οπο οἰάρτ (Παπ {πε {ουτίεεπί] 

οεηίτγ (ἀεποίεά ἴπ {πε ΟτίῖσαΙ Αρραταίας Ὦγ ΜΡ) απάἆ οπε 
οἱ (μαί οεη{σΥ οἵ Ἰαίει (Μο). Μα ἀεποίθδ πε Πτδί Ὠαπά ; 

Μχ α Παπά ποί ΙάεπΗΠεά ; (α Ιαΐετ πιαπαςοτίρί {π {Πε 5απιε 
Πρτατγ ἶς ἀεποίεά ὮΥ πι): 

0ο 

όλα 



ΟΝ ΑΕΙΡΤΟΧΕΝΟΣ ΔΑΝΡ ΗΙ5 ΕΧΤΑΝΤ ΥΟΕΚ5 

Τπε 0οάεκ Ὑαϊεαπας οἱ ἴπαε εΠ]τιεεηπίὮ απά Γοπτίθεηί] 

οεηίυτῖες, γΥΠίεὮ αΡρεαῖς {ο Ἠανε Ῥεεπ ἀῑτεοί]γ οορίεά ποπ 

Μ. Ίω Πιε ΟπβσαΙ Αρραταίας {πε Πτοί Παπά οἱ επ ΜΕ, 

5 ἀεποίεά ὮΥ γα, α οοττεοίοτ ὮΡΥ ΥὈ: 

ΤΠε Οοάες Ρε]άεπίαπας (ἵΠ {Ἡε Ῥοα]είαι Τρτατγ), ἀαῑῑηπς 

{οπῃ {πε Ὀερίηπῖηρ οἱ {με φἰχίεεπίἩ οεπίατγ. Τί ἱ5 ἀεποίεά 

ΡΥ Ὁ η πε Οτίασαὶ Αρραταία. ἨΜτ, Ἡ. 5. Ίοπες Πας 

ἀεπιοηκίταίοά ((αεοίκαί ᾖευίσυ, ΥΠ. το), ἴαί 1Πῖς 

Μ5. ἀερεπάς εἰοδεῖγ οιπ Ἡ (Πμτοιρμοιί, (ουσ 15 οχαοί 

τε]α(ιοηςΗϊρ ἶ5 Ἠατά {ο ἀείεπαῖηε, 5ἴπος ἵΏη 50ΠΠΙ6 Ρίασες ἴΐ 

αάπετες {ο {πε οτἱρίπα] τεαάῖηρ (Υα), απά ἵη οίμετς αἀορίς 

πε οοιτεοίίοη5 απά αἀάϊίοης οἱ Υπ. 1 Ώανε οο]]αίεά {ἴΠί5 

Μ5. απεςῃ : 

ΤΠε (οάεκ Ἐϊοσατάίαπας (ἵπ Ἐ]οτεπος) οἱ {πε ἰχίεεηίι 
οεη{Ιτγ (οο]]αίεά ὮΥν ναη Ηειπετάεπ), πηίοὮ 5Ώου5 τε]αίίοη- 

5Ώἱρ πΙ(η Μς : 

ΤΠε Ο6οάεχ Βατρετίηπις (η {πε ΕΒἱρ]οίμεσα Βατοετίπα ἵπ 

Έοππε) οἱ ἴπε Πτσί Πα]ς οἳ ἴπε κἰχίεεηίὮΏ οεηπίιτγ. Έτοπα 

Ρᾶρε ο5 {ο 121 οἱ {πα ἰεχί {5 Μ5. 5«Πον5 αρτεεπιεηί ππὮ 

Μο απά Εξ; Ῥιΐί ποπ ΡαΡε 121 ΟἨΗ, ἴῖ αρρεαῖς {ο Ἠανε Ῥεεη 

οορίεά {οπι Ἡ α/ἴεγ ἴπε οοιτοείῖοης οἱ ΨὈ. ᾿Τηϊς Μ5. Πας 

ΏΠπετοςς οοττθεο(ῖοης 1π {Πε πηατρίη, πΏΙοΗ, Ἡοενετ, αἴε ἵω 

ἴπε 5αππς Παπά ας ἴπε οτἱρίηα] : 

Α Οοἆεχ ο{ στεαί να]αε γΏῖοὮ Ὀε]οηρεά {ο {Πο Τ4ρτατγ οί 

{πο Ῥτοϊεσίαπί βεπιίπατγ αἲ ῥίταδδῦιτα, απἆ Ρρετίσῃεά γΠεη 

Επαί Ῥυ]άϊης Ίνας Ῥυτπεά ἀἆοπΏ ὮΥ ἴπε (εΙπΙιάΏ Οοορ5 0η 

πε πῖρηί οἳ Αυριςί 24, 187ο. 1{ ας εο]]αίεᾶ ὮΥ Μ. Εαε[ίε, 

πο ρυῦΗςμεά {πε τεδα]ές πὮ Πῖς (παηδἰαίίοη οἳ Ατίίο- 

χεηῃας. Τί 5εεπῃις {ο Ώανε Ῥεεῃ Ιπάερεπάεηί οί αἰἰ (πε οίπετ 

Μ55. ἴμαί Ίνε Ῥο55655, ποηΏθ οἱ γΠίοὮ οαη Ὄε τερατάεᾶ εἰέπετ 

α5 τς αποεςίοτ ος ἴί5 ἀεσοεηάαηπί, Μ. Ἐιεῖ]]ε αἰτίραίες Ιί 

το ἴπε ΠΠεεηίὮ οεηίατγ. 1 ἶ5 ἀεποίεά Ὦγ Η ἴπ (πε Οτίεῖσαἱ 

' Αρραταίις. 

ΤΠε ’ Ηατπιοπῖο Ε]επιεηίς’ πετε Πτοί ριρ]δηεά αἲ Ὑεπίοε 
οἵ 



ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 
όν 

Ιῃπ Ἐσ42, ἵπ α Τη (παηδ]αίίοη ὮΥ Απίοηίας (ορανίηυς, 

4 ψότίμ]θςς γγοτκ οτονάθά υγ 6ΙΤΟΙ. Τμς Εισί δἀἰίοη 

ο ενα (τεε]ς ννας Ῥτϊπίεά ἵηπ Τ,εγάεη ἵηπ τότό6 ὮΥ Ε]σενίτ, 

ψη(Ὦ {πε οοττγεοίίοη5 απά οοπιπεηίατΥ οἱ Τοβαηπες ΜεισδίΗ5, 

ΝΤΟ ἀἱδρ]αγς ρτοςς ἱσποίαποςῬ οἱ ἴπε ρεπεταί] ίπεοτγ οξ ἄτεεκ 

πημςίςο, απᾶά οἱ {πε ἁοοίτίπε οἳ Ατἰδίοχεπας ἵπ Ρατομ]ατ. 

Μειροπι5 πε]]-κπονα οἀϊείοι υη(Ὦ {πα (ταεἷκ {αχί, ΤαίίΠ 

ταης]αίίοη, απά οοπιπιεηίατΥγ, πας Ριβ]ϊδμεά ἵπ τόρσ αἲ 

Απηδίετάαπα ὮΥ Ε]ζενίτ. ἜΤπε ἰεχί οί (μί5 νοτ]ς ἶ5 ροοι απᾶ 

{πο (ταηδ]αίίοη οὔθη οὈδουμτθ, Ὀαί με οοπιπηθηίατγ ἶ5 να]ααῦ]ε, 

αΏά 5ΠΟΝ5 α (Ποτοιρη αοαμαϊπίαπος γη ἴπα δγδίεπι οἱ 

Αγδίοχεηι5. Ῥαι] Ματαπατά εἀϊίοη υΠ(Ὦ α (εἴπιαὮ ἴταπ5- 

Ἰαίϊοη (5ο Πτεταὶ απάἁ φεινί]ε α5 ἴο Ὃε ἨΠο]ΙΙγ δε]εςς) Ίνας 

ἰβδιθά αἲ Ῥοτ]ῖη Ιη 186δ. ἜΤπε οΏίε[ να]αε ος (ῃῖ5 γγοτ]ς Ίες 

ἵπ {Πε που ΠρΏί {Ἡτοννη οἩ {πε ἐεχί ὮΥ ἴλε αιἲ]γοι5 οο]]αίοη 

οἳ {ης Οοᾶεχ Ψεαπείις. Ἰ)εσίρμαΙς αχμαιςνα Ῥαὲ ἀϊβαθε 

απά ραττα]οας Ὀου]ς οη Ατίδίοχεπις πας ραβ]5μεά αἱ 1,εἱρΖῖ6 

ἵΏ νο νο]απᾳες, {Πε Πτςί ἵηπ 18δ4, απά {πα 5δεσοοηᾶ ἵπ 1803, 

α{ίαοτ (Πα αιίλογς ἀεαίΠ. Τί ἱ5 πιοςί να]ααθ]ε ας α 5ίοτεποιδε 

ΟΓ {αοῖ Μ. Ἐιε]]ε Ετεπος (ταηδ]αίίοη οἱ Ατδίοχεπας, 

ο ΝΠΙοὮ 1 Ώανε τε[ειτοά αΏουε, ἵνας Ρριρ]ἰδηεά ἵηπ Ῥατίς ἵπ 

187ο. 

Τῃε {ο]]ονίης ααίΏοτς απά οτί ατα τε[ειτεᾶ {ο ἵη {πε 

Ρτεδεηί νο]Ιπῃε: 

ΤΠε Ἐϊσαγωγὴ ἁρμονική (τείεττεᾶ ἴο ἵπ ἰΠῖδ νο]απε ἆ5 

Ζαροςε) {οτπιετ]γ αἰτραϊοά εττοηθοις]γ {ο Ῥηιο]ά (απά 5ο 

Ιηφοτίρεά ἵπ Μείροπῃ), Ῥιί ρτοβαῦ!γ (πε νοτ]ς οἱ οπε Ο1εοῃ- 

1ἀε5, οί ΨΊοπα ποίλμίηρ εἶςα ἶς ΚΠΟΝΗ. Τί οχΗΙΟϊί5 α δίτοηβ 

τεδεπιὈ]αποἙ {ο {πε ἀοοίτίπθ απά απταηπρεπηεπί οἱ ἴπε ΄ Πατ- 

πηοηίο Ἐ]επιεηίς᾽ οἱ Ατδίοχεης: 

ΝΙοοπιασΏς ΟΓ (θταδα, ΝΠο ΠουτίδΏεᾶ ἵπ {πα 5εοοπά 

οεηί{ΗτΥ, Α. Ὀ.; α ΡγίΠαροτεαη πια(μεπια(ἰοίαη, απᾶ πηβἰοίαη 

ΔΠίΠοί οἱ α π]αηια] οἱ Ηατπιοπίς : 

Ῥαοσλίις ΘΕΠΕΣ, α πιμβἰοίαη οἱ {Πθ Επ Οἱ ἴπε ἘΠΙρετοτ 
02 

| 



ΟΝ ΑΕΙΞΤΟΧΕΝΟΌΣ ΑΝΡΌ ἨΙ5 ΕΧΤΑΝΤ ΜΟΕΚ5 

οηφίαπίπε, Τῃε 5ο-σα]]εά / Ιπιτοάιοίίοα οί Ῥασολίας᾽ 16 
α Ίηαδς ΟΓ εχοετρί5 οἱ υπεαιαί ναίαε, 5οππε 5ΠΟΥΊΠΡ αβτεθ- 

πηεηῖ γε (νε ἀοοίτίπε οἱ ΑτδίοχεπΙΙς, απά 8οπιε ἀΐτεοί]γ 

οοπαάϊοιηρ ἵε: 

(αιάεπιαςθ (πε ῬΠοδορηετ, α πιυκβίοίαα οἳ ιποετίαϊῃ 

ἀαΐε, ἰπουρῖι Ἡε οεταἰπ]γ Ίνα ποίῖ εατ]ετ (Παπ {πε 5δεοοπά 

᾿οεηίατγ, Α.. Ἠίς 'Ιπιτοάποίίοη {ο Ἡατπηοπίο) ἶδαῃ εο]εοῖῖςο 

πγοτ]ς οοπιβἰπίης νίενδ οί ἴπε Ατδίοχεπεαη, Ῥεπραίείίς, απἆ 

Ῥγίμαροτεαη 5εΏοοί5 : 
Αἱγρία5, οἱ αποετίαῖη ἀαΐε, Ὑῆοςε ΄ Ιπιτοάποίίοη ” εχΗΙΡί(8 

"λε οοπιρ]είε 5οαἱες οἱ {πε ἴΏτεε σεπετα ἵπ αἲὶ ελα πιοάθς, 

ψἰ(Ἡ ἐμείτ ποϊαίίοη : 

ο Ατὶκάάες Οαἰπε]ίαηας, α πημδίείαη ο {πε Πτδί οεη{ΗΤΥ, Α.Ρ., 

αυίπος οἱ α ἰτεαῖῖσε ἵπ ἴΏτεε Ώου] οη Μισίο, ἵπ ο (πε 

«πεοτΥ οἳ ἴπε Ατἰδίοχεπεαη 5εἩοο] ἶ5 Ρτεσεηίθά {η ἀεία] : 

Αποηγιηϊ ού {βέο ἄε Ἰ{ωσέα (τε[ειτεά ἴο ἵπ (Πῖ5 γο]αππε α5 

ΑποηγιιἩς) ἆ οεπίο οἱ {πε γοτῖὶς οἱ Αεϊδίοχεηας, Ατὶσεϊάες 

ΟωπβΠαπις, Α]γρία5, Ῥίο]επγ, ἅτο,, ΡτοῦαὈΙγ οἱ γετγ Ἰαΐε 

ἀαΐε. 

ΤΠε γοτ]κ5 οἱ Νϊοοπιασμά5, Ῥαοολίας, (απάεηέίας, ΑΙΥ- 

Ρία5, απἀ Απδιίάες ΟιπήΠαηπας, απἁ ἴπε Ἴπαροσε ατε 

οοπηρείδεά ἵω ἴΠε «4πΐγιαε 7ηίζαέ αλείογες σερί ο 

Μεϊροπι. ΤΠε 5απηε ποτ], υη(Ἡ {Πε εχοερ{ίοη οἱ Ατκιϊάες 

Ὀυσιπβ]απας, Ώαγνε Ῥεεη εα[τεά ὈΥ Κατ ν. ΊαἨ ἵπ {πε Τεαρπετ 

εάϊίοηπ οἱ {πε οἰαδείο υπάει {πε Πε «ζω ὢοβίογες 

6γαεα. Τε Αποηγιι ο {φέίο για5 εα[εά ὮΥν Βε]ετπαπη, 

απά ρυὈ]σμεά αἲ Βετ]ίη ἵΏ 1δᾳ1. 
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ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΠΙΡΩΤΟΝ 

Τῆς περὶ µέλους ἐπιστήμης πολυμεροῦς οὔσης καὶ διῃρη- 
-. µένης εἰς πλείους ἰδέας µίαν τινὰ αὐτῶν | ὑπολαβεῖν δεῖ τὴν 

5 ἁρμονικὴν καλουµένην εἶναι πραγµατείαν, τῇ τε τάξει 
-. πρώτην οὖσαν ἔχουσάν τε δύναμιν στοιχειώδη. τυγχάνει 

γὰρ οὖσα τῶν πρώτων θεωρητική’ ταῦ]τα ὃ᾽ ἐστὶν ὅσα 

''. συντείνει πρὸς τὴν τῶν συστηµάτων τε καὶ τόνων θεωρίαν. 
-'. προσήκει γὰρ μηθὲν πορρωτέρω τούτων ἀξιοῦν παρὰ τοῦ τὴν 
πο εἰρημένην ἔχοντος ἐπιστήμην. τέλος γὰρ τοῦτό ἐστι τῆς | 
| . πραγµατείας ταύτης. τὰ δ᾽ ἀμώκεὶ |ρον ὅσα «καρίνα χρώµένης 

ἤδη τῆς ποιητικῆς τοῖς τε αυστήµοασι καὶ τοῖς τόνοις οὐκέτι 
. ταύτης ἐστίν, ἀλλὰ τῆς ταύτην τε καὶ τὰς ἄλλας περι- 
εχούσης | ἐπιστήμης δι᾽ ὧν πάντα θεωρεῖται τὰ κατὰ µουσι- 

5 κήν. αὕτη δ ἐστὶν ἡ τοῦ μουσικοῦ ἕξι». 

Τοὺς μὲν οὖν ἔμπροσθεν (ἡμμένους τῆς ἁρμονικῆς πρα- 
΄.γματείας συµβέβηκεν ὡς ἀληθῶς) ἁρμονικοὺς εἶναι βούλεσθαι 
µόνον, αὐτῆς γὰρ τῆς ἁρμονίας ἥπτοντο µόνον, τῶν | δ ἄλλων 

ο γενῶν οὐδεμίαν πώποτ᾽ ἔννοιαν εἶχον. σημεῖον δέ. τὰ γὰρ 
διαγράµµατα αὐτοῖς τῶν ἐναρμονίων ἔκκειται µόνον συστη- 

Ῥε νατῖῖς Τημίογαπα Ιεοβοπῖδας νίά., Τπΐτ. Β 6 3 π τῶν πρώτων 
θεωρητική ἨΤεείρμα! : πρώτη τῶν θεωρητικῶν οοάἆ. 8 τόνων] τῶν 
Μκ ϱ παρὰ τοῦ Ἐ.: παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Ν Β 9: παρ) αὐτοῦ Μα, 5εά αάά. 
τοῦ Μακ 14 τὰ αἀά. Μα: τὴν (α 54ρίαδςΓ.) Β τῇ Ημμένους 

ο... ἀληθῶς τεδευῖε ΥΓεςίρμα] εκ Ῥτου]ϊ (ο111. ἡ1 Ε]αί. Τήαει (εᾱ. 
Ἔας!]. 1594) Ρ. 19», ΙΙ. 1, 9 20 ἔχων Μα: οοτΓ. ΜΟ 31 αὐτοῖς] 
αὐτῆς 5 ἐναρμονίων Ματαιατά: ἁρμονικῶν Ἡ : ἁρμονιῶν τε]]. 
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ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ 

µάτων, διατόνων δ᾽ ἢ χρωματικῶν οὐδεὶ πώποθ' ἑώρακεν. | 

Καί τοι τὰ διαγράµµατά γ᾿ αὐτῶν ἐδήλου τὴν πᾶσαν τῇ 

µελῳδίας τάξιν, ἐν ος περὶ συστηµάτων ὀκταχόρδων ἐναρ- 

µονίων µόνον ἔλεγον' περὶ δὲ τῶν ἄλλων μεγεθῶν τε καὶ 

σχημάτων (τῶν) ἐν αὐτῷ | τε τῷ γένει τούτῳ καὶ τοῖς λοιποῖς 6 

οὐδ) ἐπεχείρει οὐδεὶς καταµανθάνειν, ἀλλ᾽ ἀποτεμνόμενοι τῆς 

ὅλης µελῳδίαε τοῦ τρίτου µέρουν ἕν τι [γένος] µέγεθον [δέ], 

τὸ διὰ πασῶν, περὶ τούτου πᾶσαν πεποίιηνται πραγµατείαν. 

ὅτι δ᾽ οὐδένα πεπραγµάτευνται τρόπον οὐδὲ περὶ αὐτῶν 

τούτων ὧν ἡμμένοι τυγχάνουσι σχεδὸν μὲν ἡμῖν γεγένηται 1 

φανερὸν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὅτε ἐπεσκοποῦμεν τὰς | τῶν 

ἁρμονικῶν δόξας, οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον νῦν ἔσται εὐσύν - 

οπτον διεξιόντων ἡμῶν τὰ µέρη τῆς πραγµατείας ὅσα ἐστὶ 

καὶ ἥντινα ἕκαστον αὐτῶν δύναμιν ἔχει τῶν μὲν γὰρ ὕλως 

οὐδ' ἡμ]]µένους εὑρήσομεν αὐτοὺς τῶν δ) οὐχ ἱκανῶς. ὤὥσθ' ] 

ἅμα τοῦτό τε φανερὸν ἔσται καὶ τὸν τύπον κατοψόµεθα τῆς 

πραγµατείας ἥτι ποτ᾽ ἐστίν. 

Πρῶτον μὲν οὖν ἁπάντων τὴν τῆς φωνῆν κίνησιν 

διοριστέον τῷ µέλλοντι πραγµατεύεσθαι περὶ µέλους αὐτὴν 

τὴν κατὰ τόπον. οὐ γὰρ εἷς τρόπος αὐτῆς ὢν τυγχάνει; : 

κινεῖται μὲν γὰρ καὶ | διαλεγοµένων ἡμῶν καὶ µελφδούντων 

τὴν εἰρημένην κίνησιν, ὀξὺ γὰρ καὶ βαρὺ δῆλον ὧφ ἐν 

ἀμφοτέροις τούτοις ἔνεστικ----αὕτη ὃ ἐστὶν ἡ κατὰ τόπον 

τ διάτονον δὲ Ἰ χρωματικὸν ΟΟΙΓ. εΧ -ων δὲ 3 -κῶν 3 ἐδήλω 

8 ἐναρμονίων Μαγαιατά : ἁρμονικῶν Η: ἁρμονιῶν τε]]. 4 ἔλεγεν Εξ 

μεγεθῶν οοπἰεοῖ: γενῶν εοᾶᾱ. 5 τῶν Ροβθί σχημάτων αἀάΙάϊ 

τεοαπ. ὮἙ 6 οὐδεὶς απίε οὐδ' ροπιπί Β Ε ἐπεχείρει Β Υ (εκ 

ἐπιχ.) 1 ἐπιεχείρι Α: ἐπιχειρεῖ τει]. Ί γένος εἰ δέ 5εε]αςί 

Ἑ πεποίηκε Ἐ. πραγµατίαν Ὦ ὅτε (ι 5αρΓα565,) Ὦ δ᾽ οπι. 

ΝΜΝΝνυ 8 οὐδὲ ἕνα 5 πεπραγµάτευνται Β Υ (ν [οτίαδε Ροδίεα 

αἀάῑέιπι):. πεπραγµάτενται τε]]. οὐδὲ] ὃ δὲ Ἡ 11 ὅτι (ε 

5ρΓαΦΟΓ.) Β ἐσκοποῦμεν Ἡ: ἐπισκοποῦμεν Β 19 οὔ µην ἀλλ Β 

14 ἕκαστον] στ ΜΕ ε «ΟΓΓ. 16 ἡμῖν Ροδί φανερὸν αάά. Β, ταρτα 

Ππεα 51ρβογ. Ἐ ἔστω Ἐ. 1] ἐστίν] ἀείπᾶε Ίαο. 3 ΗΕ. Μ 

19 µέλλον τι Μ αὐτὴν οἱ. Ἡ 2ο τὴν 5πρτα Ἰπεαπι 3 

43 ἔνεστιν Ὦ Ε : ἐστίν τε]1. 3 Β 

96 ᾿ 



ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

καθ’ ἣν ὀξύ τε καὶ βαρὺ γίγνεται---ἀλλ᾽ οὐ | ταὐτὸν εἶδος 
. / / .] / .) .. ιν) ο) [ή 

τῆς κινήσεως ἑκατέρας ἐστίν. ἐπιμελὲς ὃ᾽ οὐδενὶ πώποτε 

γεγένηται περὶ τούτου διορίσαι τίς ἑκατέρας αὐτῶν ἡ διαφορά" 
ο ΔΝ / .] / ιο, ε] ο) Δ καί τοι τούτου μὴ διορισθέντος οὐ πάνυ ῥάδιον εἰπεῖν | περὶ 

5 φθόγγου τί ποτ᾽ ἐστίν. ἀναγκαῖον δὲ τὸν βουλόμενον μὴ 
ι ά ο / ν κα. 3 / ν ” πάσχειν ὅπερ Λάσος τε καὶ τῶν ᾿Επιγονείων τινὲς ἔπαθον, 

πλάτος αὐτὸν οἰηθέντες ἔχειν, εἰπεῖν περὶ αὐτοῦ μικρὸν 

ἀκριβέστερον. τούτου | γὰρ διορισθέντος περὶ πολλὰ τῶν 

ἔπειτα μᾶλλον ἔσται σαφῶς (λέγειν). ᾿Αναγκαῖον δ᾽ εἰς τὴν 
ο τούτων ξύνεσιν πρὸς τοῖς εἰρημένοις περί τ) ἀνέσεως καὶ 

ἐπιτάσεως καὶ βαρύτητος καὶ ὀξύτητος καὶ τά/σεως 

εἰπεῖν τί ποτ᾽ ἀλλήλων διαφέρουσιν. οὐδεὶς γὰρ οὐδὲν περὶ 
' , ” 2 ασ 9 ο 4 νφι / ν 
τούτων εἴρηκεν, ἀλλὰ τὰ μὲν αὐτῶν ὅλως οὐδὲ νενόηται τὰ 

δὲ συγκεχυµένως. ἨΜετὰ ταῦτα δὲ περὶ τῆς τοῦ βαρέος 
Ί5 τε καὶ ὀξέος διαστά|]σεως λεκτέον πότερον εἰς ἄπειρον 

κά 3” Λ ΔΑ Ἅ αν Ν .ν .] Μ4 ΄ αὔξησίν τε καὶ ἐλάττωσιω ἔχει ἢ οὃ ἢ πῇ μὲν πῇ δ᾽ οὔ. 
᾿ / / 
Τούτων δὲ διωρισµένων περὶ διαστήµατος καθόλου λε- 

΄.κτέον ἔπει]τα διαιρετέον ὁσαχῶς δύναται διαιρεῖσθαι, εἶτα 

περὶ συστήµατος. καθόλου δὲ διελθόντα λεκτέον εἰς ὅσας 

)πέφυκε τέµνεσθαι διαιρέσει.. Εἶτα περὶ µέλους ὑποδη- 
/ 

λωτέον καὶ τυπωτέον οἵαν ἔχει | φύσιν τὸ κατὰ µουσικήν, 

"ἐπειδὴ πλείους εἰσὶ φύσεις µέλους, µία δ᾽ ἐστί τις ἐκ πασῶν 

αὐτοῦ ἡ τοῦ ἡρμοσμένου καὶ µελῳδουμένου. διὰ τὴν ἐπα- 

ο απ οὔτ) αὐτὸ Ἡ : ταυτὸ Μ, 5εἆ Ροδίεα πα Πε. οΓα5. 9 τῆς] τῆς 
τῆς 9 ἐπιμελὲς οοπῖεςί : ἐπιμελῶ» οοἁᾱ. 8 γεγένηται εκ δὲ. 
"γένηται τίς] τῆς Β ἡ οπι. ὃ 4 μηδὲ ὁρισθέντος Τ. 

5ἱ ὁρισθέντος Ίας. 1] Πε. Μ ; ]ας. ο 5γ]αδο. Ες ἀε Β ἵία 5ογἱρςίε 
πας αιατά «αἶἴπεα Ἑ αιοά ΑΙΙΡΙ Ώηαδαυαπι ΗΒ’; αποά ποπ Ιπίε]ερο 
ῤ λάΐτος (Αϊ) Μ, 5εά αουῖ. αΏ αἶῖα πιαπὰ: Λαῦσος Ἐ : ὃὅ Λάσος Ἡ : Λάσος 

α τε ςἘπιγονίων ΒΝΥ 5: Ἐπιγονείων 5εά εί ε εοττ. Μ ἔπασχον 
9 σαφὲς Μεϊροπα λέγειν αἀάϊάϊ 19 οὐδὲ νοεῖται Μ.: 

᾿. ἐννοεῖται Β Ες 14 συγκεχυµένως Ματαιατά : συγκεχυµένα 
15 διατάσεως Β35 1] δὲ οπι. Ἡ 5 λεκτέον 

σοπίςςἳ : δίκαιον «οάά.: Ρο5δί δίκαιον αάά. εἰπεῖν Ἡ 1ο απίε 
συστήµατος αά. τοῦ νν Β διελθόντα ἹΜαταιατά : διελόντα «ο. 

Ὀ µέλους εΧ µέρους οοττ. Μ 
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γωγὴν δὲ τὴν ἐπὶ τοῦτο γιγνοµένην κατὰ τὸν χω] ρισμὸν τὸν 

ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀναγκαῖόν πως καὶ τῶν ἄλλων ἐπαφᾶσθαι 

φύσεων. ᾿Αφορισθέντος δὲ τοῦ μουσικοῦ µέλους οὕτως ὧς 

ἐνδέχεται µηδέπω τῶν καθ᾽ ἕκαστα τεθεωρηµένων ἀλλ᾽ ὡς ἐν 

τύιπῳ καὶ περιγραφῇ, διαιρετέον τὸ καθόλου καὶ µεριστέον 5 

εἰς ὅσα φαίνεται γένη διαιρεῖσθαι. '. Μετὰ τοῦτο δὲ λεκτέον 

περί τε συνεχείας καὶ τοῦ ἑξῆςο τί ποτ᾽ ἐστὶν ἐν τοῖς 

συστήµασι καὶ πῶς ἐγγι]γνόμενον. 

Εἶτ ἀποδοτέον τὰς τῶν γενῶν διαφορὰς [αὐτῆς] τὰς 

ἐν τοῖς κινουµένοις τῶν φθόγγων, ἀποδοτέον δὲ καὶ τοὺς 1 

τόπους ἐν οἷς κινοῦνται. τούτων δ᾽ οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς 

πώποτ᾽ ἔσχηκεν ἔν[νοιαν οὐδ᾽ ἡντινοῦν, ἀλλὰ περὶ πάντων τῶν 

εἰρημένων αὐτοῖς ἡμῖν ἀναγκαῖον ἐξ ἀρχῆς πραγµατεύεσθαι, 

παρειλήφαμεν γὰρ οὐδὲν περὶ αὐτῶν ἀξιόλογον. Μετὰ δὲ 

τοῦτο περὶ διαστημάτων ἀσυν]]θέτων πρῶτον λεκτέον, 

εἶτα περὶ συνθέτων. ἀναγκαῖον δὲ ἁπτομένοις ἡμῖν συνθέ- 

των διαστημάτων οἷς ἅμα καὶ συστήµασιν εἶναί πω συµ- 

βαίνει περὶ | συνθέσεως ἔχειν τὶ λέγειν τῆς τῶν ἀσυνθέτων 

διαστημάτων. περὶ ἧς οἱ πλεῖστοί τῶν ἁρμονικῶν οὐδ) ὅτι 

μέ 

ον ο μι... 

πραγµατευτέον ᾖσθοντο" δῆλον δ᾽ ἡμῖν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν 15 

γέγονεν. οἳ δὲ περὶ Ἐρατο]κλέα τοσοῦτον εἰρήκασι µόνον 

ὅτι ἀπὸ τοῦ διὰ τεττάρων ἐφ᾽ ἑκάτερα δίχα σχίζεται τὸ 

µέλος, οὐδὲν οὔτ εἰ ἀπὸ παντὸς τοῦτο γίγνεται διορίσαντεν 

οὔτε διὰ τίνα αἰτίαν εἰπόντες οὔθ' ὑπὲρ τῶν ἄλ]λων διαστη- 

µάτων ἐπισκεψάμενοι τίνα πρὸς ἄλληλα συντίθενται τρόπον, 38 

καὶ πότερον παντὸς διαστήματος πρὸς πᾶν ὡρισμένος τίς 
ώ / [αὺ / Δ . Ν 3 ΙΡ .. 3 

ἐστι λόγος τῆφ συνθέσεως καὶ πῶς μὲν ἐξ αὐτῶν πῶς | ὃ 

1 δὲ οπι. να: αάά. 5 τοῦτο γενομένην Ὦ Ἐ.: τούτφ γιγνομένην 
τε]]. κατὰ τὸν 3: καὶ τὸν τε]]. 6 γένη Μεῖροπα : µέρη εοςᾱ. 

ϱ αὐτῆς 9οο]Ιδί: αὐτὰς Ἰλεδέρμα!: αὐτῆς απίε διαφορὰς Ροπίε Ἡ 

το δὲ οπι. 3 11 δ᾽ οπι. Ὦ το ἡντινοῦν Μα ΝΟ Β ΕΚ, 3 ἥπεα 

συὐάιοία: αοσεπΕ. αομέ. 54ρτα ἦν εί α 5ρτα τιν θά. Μο τ8 τι] 

τε Ἐ 21 ἐργατοκλέα Ν 23 δίχα σχίζεται] διαιρεῖται Ἡ 

93 οὐδὲ εἶ Ἡ 25 εἵτινα 3 

08 

ἡ 
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ή , ΑΔ ο »/ δις, κ '. ο γίγνεται συστήµατα ἢ {ε) τοῦτο ἀόριστόν ἐστιν περὶ 
μ. / ανν τε ΔΝ 4 κ. / κ ο .] ΔΝ Ύὰρ τούτων οὔτ' ἀποδεικτικὸς οὔτ᾽ ἀναπόδεικτος ὑπ οὐδενὸς 

'. πώποτ᾽ εἴρηται λόγος. οὔσης δὲ θαυμαστῆς τῆς τάξεως 
περὶ τὴν τοῦ μέλους σύστασυ | ἀταξία πλείστη µουσικῆς 
5 ὑπ ἐνίων κατέγνωσται διὰ τοὺς µετακεχειρισµένους τὴν 

. εἰρημένην πραγµατείαν. οὐδὲν δὲ τῶν αἰσθητῶν τοσαύτην 

ἔχει τάξιν οὐδὲ τοιαύτην. ἔσται δ᾽ ἡμῖν δῆλον τοῦθ᾽ | οὕτως 
ο ν) 2 ο ’ . ο) κ Ν 

ἔχον, ὅταν ἐν αὐτῇ νάνος τῇ πραγματεία. νῦν δὲ τὰ 
.. .. .ν ΔΝ .. 2 

λοιπὰ τῶν μερῶν λεκτέον. ᾿Αποδειχθέντων γὰρ τῶν ἄσυν- 

ο θέτων διαστημάτων ὃν τρόπον || πρὸς ἄλληλα συντίθεται 
'. περὶ τῶν συστάντων ἐξ αὐτῶν συστηµάτων λεκτέον περί 
τε τῶν ἄλλων καὶ τοῦ τελείου, ἐξ ἐκείνων ἀποδεικνύντας 

πόσα ἐστὶ καὶ ποῖ | ἄττα, τάς τε κατὰ µέγεθος αὐτῶν ἄπο- 
'. διδόντας διαφορὰς καὶ τῶν μεγεθῶν ἑκάστου τάς τε κατὰ 

σύνθεσιν καὶ τὰς κατὰ [τὸ] σχῆμα διαφορὰς ὅπως μηδὲν τῶν 
µελφδουμένων µήτε μέγεθος µήτε σχῆμα µήτε | σύνθεσις 
[μήτε θέσις] ἀναπόδεικτος ᾗ. τούτου δὲ τοῦ µέρους τῆς πρα- 
γματείας ἄλλος μὲν οὐδεὶς πώποθ᾽ ἥψατο. ᾿Ερατοκλῆς δ᾽ 

ἐπεχείρησεν ἀναποδείκτως ἐξαριθμεῖν ἐπί τι µέρος ὅτι 
ο ὃ᾽ οὐδὲν εἴρηκεν | ἀλλὰ πάντα ψευδῆ καὶ τῶν φαινομένων 
τῇ αἰσθήσει διηµάρτηκε, τεθεώρηται μὲν ἔμπροσθεν ὅτ᾽ αὐτὴν 

' καθ) αὑτὴν ἐξητάζομεν τὴν πραγµατείαν ταύτην. τῶν δ᾽ 

Ἡ ἄλλων καθόλου μὲν | καθάπερ ἔμπροσθεν εἴπομεν οὐδεὶς 
' ἧπται, ἑνὸς δὲ συστήµατος ᾿Ερατοκλῆς ἐπεχείρησε καθ ἓν 
15 γένος ἐξαριθμῆσαι τὰ σχήµατα τοῦ διὰ πασῶν ἀναποδεικτῶς 

χ εἰ αἀἀῑάϊ 5 ὑπ Μεῖροτι Ἡ: ἐπ᾽ τε]. µετακεχρισµένους Μα 
ον, Β 1π πιαγρ.: µεταχειρισµένους Ἐ.: µετακεχειρισµένους τε]]. 8 τῇ 
- οπ. Ἡ ϱ ἀποδεχθέντων Μ: ἀποδειχθέντων Μο εἰ τε]]. το ὃν 
-. 5δεά ροδίο εί ντας. Μ 13 πόσα ἐστὶ Ρ]ετίαιε: πόσατ᾽ ἐστὶ Β Ε : 
'. ποῖά ἐστι Ἡ ποῖ᾽ ἄττα Μειτεῖι5: πόσ᾽ ἅττα Υ 3: πόσά ἄττα Η: 
. πόσ᾽ ἅττα τε]]. 15 Ρο5ί σύνθεσιν Ἰᾳαςο. 3ο ἴετε Πα. Μ καὶ τὰς 
κατὰ τὸ σχῆμα διαφορὰς Ἡ : οπι. τε].  µκαὶ κατὰ θέσιν αἀά. Ματαπατά 

Ἱ. Ῥοδί σύνθεσιν 1] µήτε θέσις οπι. Ἡ ἀναπόδεικτον Ἡ ῇΗ: 
΄. οπι. τε]]. 18 ἐργατοκλῆς Υ 25 ἀναποδείκτως Μοητο: 
ἀποδεικτικῶς εοάἆ. 
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αὐτῶν τίς ποτ᾽ ἐστὶ καθ’ ἣν ἐμμελῶς συντίθενται πολλαι- 

ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ 

Α .. / .] ΔΝ [ 

τῇ περιφορᾷ τῶν διαστημάτων | δεικνύς, οὐ καταμαθὼν ὅτι 
Δ ὧν ο 

μὴ προαποδειχθέντων τῶν τε τοῦ διὰ πέντε σχημάτων καὶ 

τῶν τοῦ διὰ τεσσάρων πρὸς δὲ τούτοις καὶ τῇ» συνθέσεως 

πλάσια τῶν ἑπτὰ συμβαίνειν γίγνεσθαι δείκνυται' ἐτιθέμεθα 5. 
ΦἈ ον) ” φ [τά μά / ὧ κ 

δ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὅτι οὕτως ἔχει, διόπερ ταῦτα µεν 

ἀφείσθω, τὰ δὲ λοιπὰ λεγέσθω τῶν τῆς πραγµατείας με||ρῶν. 

Εξηριθμημένων γὰρ τῶν συστηµάτων (τῶν) καθ ἕκαστον 

τῶν γενῶν κατὰ πᾶσαν διαφορὰν τὴν εἰρημένην μιγνυµένων 

πάλιν τῶν γενῶν ταὐτὸ τοῦτο ποιητέον' (περὶ οὗ οἱ πλεῖστοι το 

τῶν ἁρμονικῶν οὐκ ἤσθοντο ὅτι) πραγµατευτέον' οὐδὲ γὰρ 
9.4 ΔΝ / / 9 3 / / 3 

αὐτὴν τὴν µίξιν τί ποτ᾽ ἐστὶ καταµεµαθήκεσαν. Τούτων ὃ 
3 / /’ 3 Ν / » ο) μ] / Ε] εν 

ἐχόμενόν ἐστι περὶ φθόγγων εἰπεῖν, ἐπειδήπερ ουκ αὐτάρκη 

τὰ διαστήματα πρὸς τὴν τῶν φθόγγων διά|γνωσιω. ᾿Επεὶ 

δὲ τῶν συστηµάτων ἕκαστον ἐν τόπῳ τινὶ τῇ φωνῆς τεθὲν 

μελῳδεῖται καὶ, καθ) αὑτὸ διαφορὰν ὀὐδεμίαν λαμβάνοντος 

αὐτοῦ, τὸ γιγνόμενον ἐν αὐτῷ µέλος οὐ τὴν τυχοῦσαν | 

λαμβάνει διαφορὰν ἀλλὰ σχεδὸν τὴν µεγίστην, ἀναγκαῖον 

ἂν εἴη τῷ τὴν εἰρημένην µεταχειριζοµένῳ πραγµατείαν περὶ 

τοῦ τῆς φωνῆς τόπου καθόλου καὶ κατὰ µέρος εἰπεῖν ἐφ᾽ 

ὅσον ἐστὶ | δίκαιον" ἔστι δ᾽ ἐπὶ τοσοῦτον ἐφ᾽ ὅσον ἡ τῶν 

συστηµάτων αὐτῶν σηµαίνει φύσι. περὶ δὲ συστηµάτων 

καὶ τόπων οἰκειότητος καὶ τῶν τόνων λεκτέον οὐ πρὸς τὴν 

ο προαποδειχθέντων ΜοΠΤο: πρὸς ἀποδειχθέντων Β: προσαποδειχθέν- 

των τε]]. τῶν τε τοῦ] τοῦτων Μ: τοῦτων ΟΙΠΙ τε 5ΗΡΓΑΡΟΓ. Μο: τοῦ 

τε πι: τῶν τε Β Η: τε τῶν τοῦ ΝΡ ε ΟΟΓΓ., 3 3 τοῦ οπι. Ἡ 

καὶ ὮΒ Εξ: οπι. τε]. 5 ἐτιθέμεθα ἨΜεϊροπι: τιθέµεθα οοςά. 
6 τοιαῦτα Ἐ. 8 τῶν Ροδί συστηµάτων αἀάῑαϊ 9 καὶ ροςί 

γενῶν αἀάΙάΙε Ματαιατά 1Ο ποιητέον «οπἰθοϊ: ποιεῖται οοςᾱ. 

περὶ οὗ . . . ὅτι αἀάῑάϊ ΤΙ πραγµατευτόν Η 12 κατεµεμαθή- 

κεισαν Ἡ 15 τιθὲν ΒΕ. 16 καθ αὑτὸ 3, εκ κατ᾽ αὐτὸ Μ: 

καθ᾽ αὑτὸν τε]]. τ] ἐν οπι. Ἡ αὐτῷ] αὐτὸ Ἡ οὗ οπη. 3 

1Ο εἰρημένην εκ εἰρήνην Μα 20 τε Ροβδί καθόλου αάά. Ἡ καὶ 

οι. τ. οι ἐστὶ δίκαιον . .. ἐφ᾽ ὅσον οπι. Ῥ. ἐπὶ οπι. Ἡ ἢ 

τῶν συστηµάτων ἵπ τα». Μα 202 διασηµαίνει Ἑ 5εά ἵη ΠΙ8ΓΡ. ση- 

μαίνει ἡ απίε φύσις αάά. Η τῆς τῶν Ρροςί δὲ αάά. Ἡ 93 ὁμοιό- 

τητος 

1οο 
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καταπύκνωσω βλέποντας καθάπερ | οἱ ἁρμονικοὶ ἀλλὰ τὴν 

πρὸς ἄλληλα µελωδίαν τῶν συστηµάτων οἷς ἐπὶ τίνων τόνων 
κειµένοις μελφῳδεῖσθαι συμβαίνει πρὸς ἄλληλα. περὶ τούτου 
δὲ τοῦ µέρους (ὅτι) ἐπὶ βραχὺ τῶν ἁρμονικῶν ἐνίοίς | συµβέ- 

/ κ. / . Σ . Δ / / δν 

δ βηκεν εἰρηκέναι κατὰ τύχη», ὁὺ περὶ τούτου λέγουσιν ἀλλὰ 

καταπυκγῶσαι βουλοµένοις τὸ διάγραµµα, καθόλου δὲ δὐδενὶ 
σχεδὸν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν φανερὸν γεγένηται τοῦθ᾽ ἡμῖν: 
ἔστι δ᾽ ὡς εἰπεῖν κἀθόλου τὸ µέρος || τοῦτο τῆς περὶ µετα: 
βολῆς πραγµατείας {ὸ συντεῖνον εἲς τὴν περὶ μέλους 

1ο θεωρίαν. 

Τὰ μὲν οὖν τῆς ἁρμονικῆς καλου]μένης ἐπιστήμης µέρη 
ταῦτά τε καὶ τοσαῦτά ἐστι, τὰς δ᾽ ἀνωτέρω τούτων πρὰ- 

/  -ᾱσ ” κ ή νά κ / ς χ Ά γµατείας ἧπερ εἴπομεν ἀρχόμενοι τελειολέρου τινὸς ὑπολη- 

πτέον εἶναι: | περὶ μὲν οὖν ἐκέίνων ἐν τοῖς καθήκουσι καιροῖς 
15 λεκτέον τίνες τ᾽ εἶσὶ καὶ πόσαι καὶ ποία τι ἑκάστη αὐτῶν, 

περὶ δὲ τῆς πρώτης νῦν πειρατέον διελθεῖν. 
Πρῶτον μὲν οὖν ἅπάντων αὐτῆς τῆς κατὰ τόπον κι- 

/ Ν Ν αὰ / νο | .. / ) νήσεως τὰς διαφορὰς | θεωρῆσαί τίνες εἰσὶ Πειρατέο: 

πάσης δὲ φωνῆς δυναµένης κινεῖσθαι τὸν εἰρημένον αὐτὸν 

2ο τρόπον δύο τινές εἶσιν ἰδέαι κινήσεως, ἤ τε συνεχὴς καὶ ἡ 

διαστηµατική. κατὰ μὲν οὖν τὴν συνεχῆ τό]πον τἰνὰ διε- 
η / ε . 4 . 2 τν [ο ς . 

ξιέναι φαίνεται ἡ φωνὴ τῇ αἰσθήσει οὕτως ὡς ἂν μηδαμοῦ 

ἱσταμένη μηδ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν περάτων κατά γε τὴν τῆς 

αἰσθήσεως φαντασίαν, ἀλλὰ φεροµένη δυνεχῶς µέχρι σιω]- 
5 πῆς, κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν ἣν ὀνομάζομεν διαστηματικὴν 

α κατὰ πύκνωσιν Ὦ τὴν πρὸς] πρὸς τὴν Ἡ 2 τίνων οοπ]ϊεςϊ: 
οπι. Ἡ: τῶν τε]]. 4 ἑἐνίοις Νεδερηα]: ἐνίους «οά. ὅτι αἀ ἀῑαϊ 
6 περὶ δὲ τοῦ απΠίε καθόλου, ὥς Ροςί σχεδὸν αάά. Ματααατά οὐδενὶ 
ἹΜαταιατά: οὐδεῖ Β Ἐ : οὐδεὶς τε]]. Ί. Φανερὸν Ἡ Β ΕΚ: φανερῶς 
ΜΝ 5, ἵη πιατρ. Ὦ γεγένηται ΜΥ 9. ἵπ ΠΙΤΕΡ. ἙὮ: πεποίηκε Η: 
πεπίγηται 51ρΓα Ἠπ. Μο: πεποίηται ΒΓΕ. 12 ἀνωτέρω (ας 5ΙΡΓΑΣΟΤ.) 
Β 18 ᾗπερ Ἠ)εσίρμα]: εἴπερ «οάᾱ. : ἐπείπερ Ματαααγά τελειο- 
τέρου Ἑ Ε : τελεωτέρου τε]]. 15 τ) οπι. Ἐ. 19 τὸν εἰρημένον 
Μεϊῖροπι: τῶν εἰρημένων εοἆᾱ. 20 ἰδίαι (ε 5αρτα ιν. δεοιπάμπι 
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ἐναντίως φαίνεται κινεῖσθαυ διαβαίνουσα γὰρ ἵστησιν αὐτὴν 
ἐπὶ μιᾶς τάσεως εἶτα πάλιν ἐφ᾽ ἑτέρας καὶ τοῦτο ποιοῦσα 
συνεχῶς-- λέγω δὲ | συνεχῶς κατὰ τὸν χρόνον--- ὕπερβαί- 

νουσα μὲν τοὺς περιεχοµένους ὑπὸ τῶν τάσεων τόπους, 
ἱσταμένη ὃδ) ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν τάσεων καὶ φθεγγοµένη ταύ- 

/ μα, «δι . 9 . 

τας µόνον αὐτὰς μελῳδεῖν λέγεται καὶ κινεῖιισθαι διαστη- 

ματικὴν κίνησι. Ληπτέον δὲ ἑκάτερον τούτων κατὰ τὴν 
. Δ 

τῆς αἰσθήσεως φαντασίαν' πότερον μὲν γὰρ δυνατὸν ἢ 
ἀδύνατον φωνὴν κινεῖσθαι καὶ πάλιν | ἵστασθαι αὐτὴν ἐπὶ 
μιᾶς τάσεως ἑτέρας ἐστὶ σκέψεως καὶ πρὸς τὴν ἐνεστῶσαν 
πραγµατείαν οὐκ ἀναγκαῖον Ἐτὸ δὲ κινῆσαι τούτων ἑκάτερον ἳ" 
ὁποτέρως γὰρ ἔχει, τὸ αὐτὸ ποιεῖ πρός γε τὸ χω]ρίσαι τὴν 
ἐμμελῆ κίνησιν τῆς φωνῆς ἀπὸ τῶν ἄλλων κινήσεων. 
“Απλῶς γὰρ ὅταν μὲν οὕτω κινῆται ἡ φωνὴ ὥστε μηδαμοῦ 

Αν ο 3 .ν .. / Α ΔΝ 
δοκεῖν ἵστασθαι τῇ ἀκοῇ, συνεχῆ λέγομεν ταύτην τὴν κίνη- 

σιν' ὅταν | δὲ στῆναί που δόξασα εἶτα πάλιν διαβαίνειν 
Ν / φὰ Ν .ν / 9 δε. 

τα τόπον φανη καὶ τοῦτο ποιήσασα πάλιν ἐφ ἕτδρας 
Α / ν Α ν α 

τάσεως στῆναι δόξῃ καὶ τοῦτο ἐναλλὰξ ". φαινοµενη 

συνεχῶς διατελῇ, δια|στηματικὴν τὴν τοιαύτην κίνησιν λέ- 

γομεν. ἸΤὴν μὲν οὖν συνεχῆ λογικὴν εἶναί Φαµμεν, διαλε- 

γοµένων γὰρ ἡμῶν οὕτως ἡ φωνὴ κινεῖται κατὰ τόπον ὥστε 
μηδαμοῦ δοκεῖν ἵστασθαι. Κατὰ δὲ | τὴν ἑτέραν ἣν ὀνομά- 

ζοµεν διαστηματικὴν ἐναντίως πέφυκε γίγνεσθαι ἀλλὰ γὰρ 

ἴστασθαί τε δοκεῖ καὶ πάντες τὸν τοῦτο φαινόµενον ποιεῖν 
οὐκέτι λέγειν φασὶν ἀλλ᾽ ἄδειν. Διό/περ ἐν τῷ διαλέγεσθαι 
φεύγομεν τὸ ἱστάναι τὴν φωνήν, ἂν μὴ διὰ πάθος ποτὲ εἷς 

1 αὑτὴν Μεϊΐροπι: αὐτὴν οοᾶά. ο ἐφ ἑκατέρας Ὦ ἵπ παρ. 
5 ἐπ] ἐίπτα», Μο: ὑπ ΥΒΕ 6 κατ αὐτὰς Β Ἐ, Μο (κατ᾽ Ραινί5 
ΗΕ, 5µρτα ΠΠ, αάά.) Ί λοιπτέον Ἡ 9 καὶ Ματαυατά : ἢ 
εοάά. ΤΙ τὸ διερευνῆσαι ΜεΙροπα : τὸ διακρῖναι Ματαιατὰ ἑκά- 
τερον οπη. Μ, 5αργα ΙΠ. αάά. Μο 12 ὁποτέρως ἂν ἔχῃ, ἔστι πρὸς τὸ 
χωρίσαι Ἡ ἔχπ Ὦ ποιεῖ Ματαιατά : ποιεῖν «οάἀ. 14 μὲν 
οπι. Μ να κινεῖται 3 δοκεῖν µηδαμῆ Ἡ 156 συνεχῃ Β 
16 ποῦ 5 Ρο5ί δόξασα πα Π. εγας. Μ 17 ἑτέρας] ἑ ἵπ τας. Μ: 
ἑκατέρας Υ 5, Β ἵπ πιατρ. 18 δόξῃ] ὁ ἵπ τα». Μ 23 πέφυκε] 
υκε ἵπ τας. Μ 36 ἵστασθαι Ἡ : ἐν τῷ ἱστάναι Υ, Ἑ ἴπ πιατρ., 5 

102 

οι 

ερ 

Μπολ ΜΗ --.... 
ην 



ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ α 

/ / 3 ο. μ] [ο] ϕ Ν ση [ο] 
τοιαύτην κίνησιν ἀναγκασθῶμεν ἐλθεῖν, ἐν δὲ τῷ μελῳδεῖν 

τοὐναντίον ποιοῦμεν, τὸ μὲν || γὰρ συνεχὲς φεύγομεν, τὸ 
δ᾽ ἑστάναι τὴν φωνὴν ὧς μάλιστα διώκοµεν. ὅσῳ γὰρ 
μᾶλλον ἑκάστην τῶν φωνῶν μίαν τε καὶ ἑστηκυῖαν καὶ τὴν 

5 αὐτὴν | ποιήσοµεν, τοσούτῳ φαίνεται τῇ αἰσθήσει τὸ µέλος 
.) / σ α 3. η / .] .ν Ν 

ἀκριβέστερον. "Ότι μὲν οὖν δύο κινήσεων οὐσῶν κατὰ 
/ Γρ . ς ον Ν / / 2 ς 

τόπον τῆς φωνῆς ἢ μὲν συνεχὴς λογική τίς ἐστιν ἡ δὲ 

διαστηματικὴ µελφδική, | σχεδὸν δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων. 
.ν »ν αφ . ΔΝ 9 ) αν . α. 

Φανεροῦ δ᾽ ὄντος ὅτι δεῖ τὴν φωνὴν ἐν τῷ μελῳδεῖν τὰς 
κ 3 / ΗΕ ρα ν ν) - μ Ν / το μὲν ἐπιτάσεις τε καὶ ἀνέσεις ἀφανεῖς ποιεῖσθαι τὰς δὲ τά- 

.. / μ. / 3 Ν Ν σεις αὐτὰς φθεγγοµένην | φανερὰς καθιστάναι,---ἐπειδὴ τὸν 

μὲν τοῦ διαστήματος τόπον ὃν διεξέρχεται ὁτὲ μὲν ἀνιεμένη 
ὁτὲ δ᾽ ἐπιτεινομένη λανθάνειν αὐτὴν δεῖ διεξιοῦσαν, τοὺς δὲ 

ὁρίζοντας φθόγγους τὰ διαστήµαιτα ἐναργεῖς τε καὶ ἑστηκότας 

:5 ἀποδιδόναι---ὥστ᾽ ἐπεὶ τοῦτ) ἔστι δῆλον λεκτέον ἂν εἴη 

περὶ ἐπιτάσεως καὶ ἀνέσεως ἔτι δ᾽ ὀξύτητος καὶ βα- 
ρύτητος πρὸς δὲ τούτοις τάσεως. Ἡ μὲν οὖν ἐπίτασίς 
ἐστι | κίνησις τῆς φωνῆς συνεχὴς ἐκ βαρυτέρου τόπου εὖς 
ὀξύτερον, ἡ δ᾽ ἄνεσις ἐξ ὀξυτέρου τόπου εἰς βαρύτερον: ὀξύτης 

2ο δὲ τὸ γενόµενον διὰ τῆς ἐπιτάσεως, βαρύτης δὲ τὸ γενόμενον 
διὰ τῆς ἀνέσεως. | Τάχα οὖν παράδοξον ἂν φαίνοιτο τοῖς ἐλα- 
φρότερον τὰ τοιαῦτα ἐπισκοπουμένοις τὸ τιθέναι τέτταρα 
ταῦτα καὶ μὴ δύο" σχεδὸν γὰρ οἵ γε πολλοὶ ἐπίτασιω μὲν 
ὀξύτητι ταὐτὸν λέγουσω || ἄνεσιν δὲ βαρύτητι. ἴσως οὖν οὐ 

35 χεῖρον καταμαθεῖν ὅτι συγκεχυµένως πως δοξάζουσι περὶ 

λεσμα Ἑ 31 ἐλαφρότερον Ἡ : ἐλαφροτέροις τε]].: ἐλαφροτέρως Ματ- 
αυατά 92 Ροδί τέτταρα αάά. γὰρ ΜΥ 5 23 πολλοὶ] π Ίπ τα». Μ 
94 τῇ απίε ὀξύτητι αἀά. Ἡ ταὐτὸν] ταυτὸ (ρο5ί ὁ ππα Πεέ, ετα5.) Μ 
τῇ απίε βαρύτητι αἀά. Ἡ 
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χ τοιαύτην «ΟΙ. εχ τὴν 3 9 τὸ δ᾽ ἑστάναι . . . διώκοµεν οπι. Μ, 
Ἰη ΠΙΤΡ. Μο ΥΡ 8 μὲν Ρο5ί ὅσφ αάά. Ἡ ἂν ρο5ί γὰρ αἀά. ΒΕ 
5 ποιήσωµεν ΒΓ 1Ο δεστάσεις Εξ 11 αὐτὰς Βε]]εγπιαπη, 
ἁαοε Αποηγπιο (Ρ. 49, 5εοί. 36): αὐτὴν εοἆἆ. Φθεγγομένην] λεγο- 

. µένην Β ἵη πιατρ. 14 ἐναργεῖ Β ΤΟ ἄνεσις κίνησίς ἐστιν ἐκ 
τοῦ ὀξυτέρου Ἡ 90 γινοµένον Β Εξ Ροςί ἐπιτάσεως α4ά. ἄποτέ- 
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ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ 

αὐτῶν. δΔεῖ δὲ πειρᾶσθαι κατανοεῖν εἰς αὐτὸ ἀποβλέ [ποντας 
τὸ γιγνόμενον τί ποτ᾽ ἐστὶν ὃ ποιοῦμεν ὅταν ἁρμοττόμενοι 

. ω « ) ω ΑΔ 3 / . κ ο) 
τῶν χορδῶν ἑκάστην ἀνιῶμεν ἢ ἐπιτείνωμεν. Δῆλον δὲ τοῖς 

γε μὴ παντελῶς ἀπείροι ὀργάνων, ὅτι ἐπιτείνοντες μὲν εἰς | 
ὀξύτητα τὴν χορδὴν (ἄγομεν ἀνιέντες ὃ᾽ εἰς βαρύτητα: καθ᾽ 
ὃν δὲ χρόνον) ἄγομέν τε καὶ μετακινοῦμεν εἰς ὀξύτητα τὴν 
χορδήν, οὐκ ἐνδέχεταί που ἤδη εἶναι τήν γε µέλλουσαν ἔσε- 
σθαι ὀξύτητα διὰ τῆς ἐπιτάσεωςι τότε γὰρ ἔσται ὀξύτης ὅταν 

τῆς ἐπιτάσεως ἀγαγούσης εἰς τὴν προσήκουσαν τάσιων στῇ ἡ | 
Δ ΔΝ / Γοὸ αν ΣΥ Γοὰ 3 ο) 

χορδὴ καὶ µηκέτι κινῆται: τοῦτο δ᾽ ἔσται τῆς ἐπιτάσεως ἀπηλ- 

λαγμένης καὶ µηκέτι οὔσης, οὐ γὰρ ἐνδέχεται κινεῖσθαι ἅμα 
Ἀ. ΔΝ 5 σε Ν .λ ον τὴν χορδὴν καὶ ἑστάναι, ἦν δ᾽ ἡ μὲν ἐπίτασις | κινουµένης τῆς 

χορδής, ἡ δ᾽ ὀξύτης ἠρεμούσης ἤδη καὶ ἑστηκυίαςφ. Γαὐτὰ δὲ 
.) [φὶ Ν κ Φ 2 νά Ν . ος Φον Ν 

ἐροῦμεν καὶ περὶ τῆς ἀνέσεώς τε καὶ βαρύτητος πλὴν ἐπὶ τὸν 

ἐναντίον τόπον. Δῆλον δὲ διὰ τῶν εἰρημένων, ὅτι ἥ τ ἄνε- 

σις τῆς βαρύτητος ἕτερόν τί ἐστιν, ὧς τὸ ποιοῦν τοῦ ποιου- 
/ . κά -) / . νὰ ωὖα Ν Λ.Α / [0 µένου, ἤ τ᾿ ἐπίτασις τῆς ὀξύτητος τὸν αὐτὸν τρόπον. "Ότι 
Α ”. ο! 32 / μ] Ν .] / ΔΝ λῶρ ”/ 

μεν οὖν ἕτερα ἀλλήλων | ἐστὶν ἐπίτασις μὲν ὀξύτητος ἄνεσις 

δὲ βαρύτητος σχεδὸν δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι δὲ καὶ τὸ 

τρίτον ὃ δὴ τάσιν ὀνομάζομεν ἕτερόν ἐστιν ἑκάστου τῶν εἴρη- 
µένων, || πειρατέον κατανοῆσαι. Ὁ μὲν οὖν βουλόμεθα λέγειν 

τὴν τάσιν σχεδόν ἐστι τοιοῦτον οἷον µονή τις καὶ στάσις τῆς 

φωνη. Μὴ ταραττέτωσαν δ᾽ ἡμᾶς αἱ τῶν εἰ | κινήσεις 

ἁγόντων τοὺς φθόγγους δόξαι καὶ καθόλου τὴν φωνὴν κίνησιν 
εἶναι φασκόντων, ὧν συµπεσουµένου λέγειν ἡμῖν ὅτι συµ- 

5 ἄγομεν :. « χρόνον τεδεη]ί Ματαιατὰ 5, 6 ὀξύτητα τὴν χορδὴν 
ἄγομέν τε καὶ μετακινοῦμεν εἰς οπι. Μαξ : ἵη πιατρ. αάά. ΜΕ: 5οά 
Ρετίοά. Με: Ργαείεγεα εἰ δ᾽ εἰ εκ εἰς Μακ: εἰ δ᾽ εἰς Υ 5, Β ἵπ πιατρ. 
7. καὶ απίε οὐκ ααά. Ἐ. ήε οπι. Β 9 τῆς οπῃ. Τ. ἀγαγούσης 
Ματαιατά : ἀγούσης οοἆᾱ. 1Ο κιγεῖται Ὦ 9 18 αΠίε ταὐτὰ 
Ίο. 5 ΠΠ. Μ: ταῦτα ΜΝΕΒ5 14 τὸν ἐναντίον τόπον Ἑ: τοῦ 
ἐναντίου τόπου Ἐ: τῶν ἐναντίων τόπων τε]]. 1] καὶ ἢ ἐπίτασις Ἡ 
19 δῆλον Ρο5ί εἰρημένων ροπῖι Ἡ 90 τρίτον] πέµπτον λεδίρ]μα] 
93 καὶ στάσις] ὶ στ ΝΡ ε 9075. 28 ταραττέτωσαν] έτωσαν ἵπ Τ88. 
ΜΡρ τὰς απίε κινήσεις αἆά. ΒΚ 
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ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ α 

/ Αα Αα . βήσεταί ποτε τῇ κινήσει μὴ κινεῖσθαι ἀλλ᾽ ἠρεμεῖν τε καὶ 
ἑστάναι. | Διαφέρει γὰρ οὐδὲν ἡμῖν τὸ λέγειν ὁμαλότητα 

/ Δ 3... 6 κ Δ 9 / ή. κινήσεως ἢ ταὐτότητα τὴν τάσιν ἢ εἰ ἄλλο τι τούτων εὗὑρί- 
σκοιτο γνωριμώτερον ὄνομα. οὐδὲν γὰρ ἧττον ἡμεῖς τότε 

τὸ, / ε εν / ω ε ὼ, -ς 9 
ὅ φήσομεν ἑστάναι τὴν φω]νήν, ὅταν ἡμῖν ἡ αἴσθησις αὐτὴν 

μ] / / ο ἀποφήνῃ μήτ᾽ ἐπὶ τὸ ὀξὺ μήτ᾽ ἐπὶ τὸ βαρὺ ὁρμῶσαν, οὐδὲν 
ἄλλο ποιοῦντες πλὴν τῷ τοἰούτῳ πάθει τῆς φωνῆς τοῦτο τὸ 
Εά / ον ω ον. ω . 
ὄνομα τιθέμενοι. Φαίνεται δὲ τοῦτο | ποιεῖν ἐν τῷ μελῳδεῖν 

/ . - . ς . 
ἡ φωνή: κινεῖται μὲν γὰρ ἐν τῷ διάστηµά τι ποιεῖν, ἵσταται 
4 . / . ΔΝ ο) κ κ κ 26 αν / 

1ο δ᾽ ἐν τῷ φθόγγφ. Εἰ δὲ κινεῖται μὲν τὴν ὑφ᾽ ἡμῶν λεγομένην 

κίνησιν, ἐκείνης τῆς κινήσεως τῆς ὑπ ἐκείνων λεγομµέ]νης 

τὴν κατὰ τάχος διαφορὰν λαμβανούσης, ἠρεμεῖ δὲ πάλιν αὓ 
Νν . . 

τὴν ὑφ᾽ ἡμῶν λεγομένην ἠρεμίαν, στάντος τοῦ τάχους καὶ 

λαβόντος µίαν τινὰ καὶ τὴν αὐτὴν ἀγωγήν, οὐδὲν ἂν ἡμῖν 
15 διαφέροι. | σχεδὸν γὰρ δῆλόν ἐστιν ὅτι ἡμεῖς λέγομεν κίνησίν 

τε καὶ ἠρεμίαν φωνῆς [καὶ] ὃ ἐκεῖνοι κίνησιν. Ταῦτα μὲν 

οὖν ἐνταῦθα ἱκανῶς, ἐν ἄλλοις δὲ ἐπιπλεῖόν τε καὶ σαφέ- 

στερον διώρισται. Ἡ δὲ || τάσις ὅτι μὲν οὔτ᾽ ἐπίτασις οὔτ] 
ν χ τοιῷ ο Α ἄ 9 ον ν ρος 
ἄνεσίς ἐστι παντελῶς δῆλον,-- τὴν μὲν γὰρ εἶναί φαμεν 
5) / ω κ . ἂν. ο ” 2ο ἠρεμίαν φωνῆς, τὰς δ᾽ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εὕρομεν οὔσας 

4 ά Φ ο κ. νί ω αν ον / ΔΝ 

κινήσεις τινάς,---ὅτι δὲ καὶ τῶν λοιπῶν, τῆς βαρύτητος καὶ 

τῆς ὀξύτητος, ἕτερόν ἐστιν ἡ τάσις πειρατέον κατανοῆσαι. 
σ ον ο εν) . . / ων Φ 4 μυ] / 

Ότι μὲν οὖν ἠρεμεῖν συμβαίνει τῇ φωνῇῃ καὶ εἰς βαρύτητα 

καὶ εἰς ὀξύτητα | ἀφικομένη, δῆλον ἐκ τῶν ἔμπροσθεν' ὅτι | ητα | µενῃ, 9η μπρ 
35 δὲ καὶ τῆς τάσεως ἠρεμίας τινὸς τεθείσης οὐδὲν μᾶλλον 

Ωω / 
ἐκείνων ἑκατέρᾳ ταὐτὸν τάσις ἐστίν, ἐκ τῶν ῥηθησομένων 

8 εἰοπι. ς εὑρίσκοι τὸ ΒΕ 5 αὐτὴν 3: αὐτὸ Εξ : αὐτὴ 
τε]]. 1 ποιοῦντες ΕΧ ποιοῦντας Μχα τοῦτο τὸ ὄνομα τιθέµ. εχ 
τούτω τω (αῖ ν]ά.) ὀνόματι θέµ. Μυ 9 γὰρ οπι. Ἡ διαστήµατι 3 
το τὴν]τῆς µΓο5ίἠρεμεῖτας. Μ αὖ τὴν εκ αὐτὴν ΜΌ : αὖ 
οπι. Ἡ 15 ὅτι οοπῖεςϊ: ὅ θ᾽ οοἆἆ. ἡμεῖς εκ ἱμεῖς νο 16 καὶ 
5εε]α5ῖ 18 ἡ εχ τὴν (αἱ νιά.) ἵπ τα». ΜΡ δὲ ΒεΙ]εγπιαπη : τε 
οοἆἆ. τάσις εχ τάσιν ΜΕ 93 ἠρεμεῖν] εν ἵη τα». Μχ 
24 ἀφικομένη ΝΕ, ἄφικο ἵη Τ5. Μχ: ἀφικνουμένη Να Β 3: ἀφικουμένη Β 
26 ἑκατέρᾳ εοπ]εςῖ: ἑκατέρων εοςᾱ. 
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ἔσται φανερόν. Δεῖ δὴ καταμανθάνειν | ὅτι τὸ μὲν ἑστάναι 
κ Ν Δ / μον [ο / νι / τὴν φωνὴν τὸ µένειν ἐπὶ μιᾶς τάσεώς ἐστι. συµβήσεται 
᾽ 4 ν ω ρ) μα ΄ 2 .» ο ο. δ) αὐτῇῃ τοῦτο, ἐάν τ ἐπὶ βαρύτητος ἐάν τ) ἐπ᾽ ὀξύτητος 

ω να / ἱστῆται. Βὶ δ ἡ μὲν τάσις ἐν ἀμφοτέροις ὑπάρξει---καὶ 
γὰρ ἐπὶ | τῶν βαρέων καὶ ἐπὶ τῶν ὀξέων τὸ ἵστασθαι τὴν 5 
φωνὴν ἀναγκαῖον ἦν---, ἡ δ᾽ ὀξύτης µηδέποτε τῇ βαρύτητι 

συνυπάρξει μηδ᾽ ἡ βαρύτης τῇ ὀξύτητι, δῆλον ὡς ἕτερόν 

ἐστιν ἑκατέρου τούτων ἡ τάσι ὧς | [μηδὲν] κοινὸν γιγνό- 
ρλ .) / ο κ Αν ᾷ Ωω Ρλ ) µενον ἐν ἀμφοτέροι. Ὅτι μὲν οὖν πέντε ταῦτ᾽ ἐστὶν 

ἀλλήλων ἕτερα, τάσις τε καὶ ὀξύτης καὶ βαρύτης πρὸς δὲ 
νά / η πο Ν τρ .ν Ε) τούτοις ἄνεσίς τε καὶ ἐπίτασις, σχεδὸν δῆλον ἐκ τῶν | εἰρη- 

μένων. 
Τούτων ὃ᾽ ὄντων γνωρίµων ἐχόμενον ἂν εἴη διελθεῖν περὶ 

τῆς τοῦ βαρέος τε καὶ ὀξέος διαστάσεως, πότερον 
ἄ μη η ά ") Δ / σ κ Α πειρος ἐφ᾽ ἑκάτερά ἐστιν ἢ πεπερασμένη. Ὅτι μὲν οὖν 
εἴς γε τὴν φωνὴν τιθεµένη οὐκ ἔστιν ἄπειρος, οὐ χαλεπὸν 
συνιδεῖν. ἁπάσης γὰρ φωνῆς ὀργανικῆς τε καὶ ἀνθρωπικῆς 
ὡρι]σμένος ἐστί τι τόπος ὃν διεξέρχεται μελῳδοῦσα ὅ τε 

| αν δ/λ / 3 κ. ωἳ Ν / / μέγιστος καὶ ὁ ἐλάχιστος. οὔτε γὰρ ἐπὶ τὸ µέγα δύναται 
ἡ φωνὴ εἰς ἄπειρον αὔξειν τὴν τοῦ βαρέος τε καὶ ὀξέος 
διάστασιν οὔτ᾽ ἐπὶ | τὸ μικρὸν συνάγειν, ἀλλ᾽ ἵσταταί ποτε 
12 π λωβ / 4 α 2 ον 9 / ἐφ᾽ ἑκάτερα.. Διοριστέον οὖν ἑκάτερον αὐτῶν πρὸς δύο 
ποιουµένους τὴν ἀναφοράν, πρός τε τὸ φθεγγόµενον καὶ τὸ 

. [ο Αν ΔΝ ϱ/ ΔΝ Δ ε 3 / κ κρῖνον' ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ἥ τε φωνὴ καὶ ἡ | ἀκοή. ὃ γὰρ 
2 ω Φ ε κ ζα) ς / 2 ἀδυνατοῦσιν αὗται ἡ μὲν ποιεν ἡ δὲ κρίνειν, τοῦτ ἔξω 

3 µέλλον Β 8 ἐπ᾽ ἵηπ Τ85., εταί ἀπ᾿ Μα 4 ἵστηται ΜΒ 9: 
ἱστῆται Με ΝΕ Εξ εἰ δ᾽ ἡ μὲν] ἡ δὲ 5εὰ τα». ροςί δὲ Μ : ἡ δ᾽ εἶ μὲν 
Υρ: ἡ δ᾽ εἰ μὲν Β ἵπ πιατρ.: ἡ δ᾽ ἡ μὲν 9 8 μηδὲν ἀε]. Ματαιατά, 
τεςία 14 διαστάσεως Μ (1) Β: διατάσεως Ν 3 Ἐ, Β η ΠΙΑΤΡ. 
15 ἑκάτερά Μεϊῖροπι: ἑκατέρας εοςᾱ. ἠεχἡ ΜΟ: ἡ Β 16 γε 
σοπϊεοΙ: οπι. Ἡ: τε τε]]. 18 τόπος Μειιγβδίαδ: τόνος οοᾶά. 
20 ἢ απίε εἰς αάά. 9 21 διάστασιν] σ απηίε τ εΓα5. Μ: διάτασιν 
τε]]. Ἱστασθαί ΒΚ. 33 διαφοράν Ἱ. πρὸς Ροςί καὶ αἆά. Ἡ 
24 δ᾽ οπι. Ὦ 25 ποιεῖν ] εν ἵπ ταδ. ΜΕ ἔξω Βε]ετπαπη : 
ἔξωθεν οοςᾱ. 

τού 

μέ ο 

τν --- 



ΠΙΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ α 1.14 

’ - / Ν Γὸ .] Α / 

θετέον τῆς τε χρησίµου καὶ δυνατῆς ἐν φωνῇ γενέσθαι δια- 
ε) Ν 1 ΔΝ ΔΝ [4 / ο 

στάσεω». ᾿ἘΕπὶ μὲν οὖν τὸ μικρὸν ἅμα πως ἐοίκασιν ἥ τε 
. ο) 

φωνὴ καὶ | ἡ αἴσθησις ἐξαδυνατεῖν' οὔτε γὰρ ἡ φωνὴ διέ- 29 

σεως τῆς ἐλαχίστης ἔλαττον ἔτι διάστηµα δύναται διασαφεῖν 
5 οὐδ' ἡ ἀκοὴ διαισθάνεσθαι ὥστε καὶ ξυνιέναι τί µέρος ἐστὶ 
διέσεως εἴτ' ἄλλου τινὸς τῶν γνωρίµων διαστημάτων. | Ἐπὶ 25 

δὲ τὸ µέγα τἀχ᾽ ἂν δόξειεν ὑπερτείνειν ἡ ἀκοὴ τὴν φωνὴν 
οὐ µέντοι γε πολλῷ τινι. ᾽Αλλ) οὖν εἴτ ἐπ᾽ ἀμφότερα δεῖ 

να / / Φ ή 3” ΔΝ Ν 
ταύτὸν λαμβάνειν | πέρας τῆς διαστάσεως, εἴς τε τὴν φωνὴν 39 

Δ ΔΝ .] ΔΝ / Να Ν Ἀ-ᾱ / 3 Α 
πο καὶ τὴν ἀκοὴν βλέποντας, εἴτ᾽ ἐπὶ μὲν τὸ ἐλάχιστον ταὐτὸν 

ἐπὶ δὲ τὸ µέγιστον ἕτερον' ἔσται τι µέγιστον καὶ ἐλάχιστον 

µέγεθος τῆς διαστά|]σεως ἤτοι κοινὸν τοῦ φθεγγοµένου καὶ 15 
- Δ 

τοῦ κρίνοντος ἢ ἴδιον ἑκατέρου. "Ότι μὲν οὖν εἴς τε τὴν 
ΔΝ Δ ΔΝ .) κ Γον ς .. / Δ σΣό/ 

φωνὴν καὶ τὴν ἀκοὴν τεθεῖσα ἡ τοῦ βαρέος τε καὶ ὀξέος 

15 διιάστασις οὐκ εἰς ἄπειρον ἐφ᾽ ἑκάτερα κιηθήσεται, σχεδὸν 5 

δῆλον. εἰ δ᾽ αὐτὴ καθ αὐτὴν νοηθείη ἡ τοῦ µέλους σύ- 
Δ 4 2 / 2 / στασις, τὴν αὔξησιν εἰς ἄπειρον γίγνεσθαι (εὐ συµβήσεται 

τάχ᾽ ἂν ἄλλος εἴη περὶ τούτων | λόγος, οὐκ ἀναγκαῖος εἰς τὸ το 

παρόν, διόπερ ἐν τοῖς ἔπειτα τοῦτ᾽ ἐπισκέψασθαι πειρατέον. 
/ ν] νά / / Δ ’ / ο Τούτου δ ὄντος γνωρίµου λεκτέον περὶ φΦθόγγου τί 

3 / ΄ ΔΝ 4. να) .. οὺ .ν νο) / ποτ᾽ ἐστί. | Ῥυγτόμως μὲν οὖν εἰπεῖν φωνῆς πτῶσις ἐπὶ µίαν 15 

τάσιν ὁ φθόγγος ἐστί. τότε γὰρ φαίνεται φθόγγος εἶναι 
. ν / / ς / ο ε ' 

τοιοῦτος οἷος εἷς µέλος τάττεσθαι | ηρμοσμένον, (ὅταν η 39 
κ ον ς Φ Α . ς Δ 9. ῤ φωνὴ φανῇ) ογάμα, ἐπὶ μιᾶς πόσφωα, ο μυ οηψ Φθύγγος 

- .. .) ς 

35 τοιοῦτος ἐστίν' διάστηµα δ᾽ ἐστὶ τὸ ὑπὸ δύο φθόγ]γων 25 

.. ὡρισμένον μὴ τὴν αὐτὴν τάσιν ἐχόντων. Φαίνεται γάρ, ὡς 

ἆ διαστάσεως Μ(σ απῖε τ ετας.), 3, ΒἙ ἵηπ ΠΙΒΓΡ.: διατάσεως Ἐ, νο 
{οτί. εσοτγ., Ὦ 5 ἡ οπι. Β 6 εἴτε απΏῖε διέσεως ρατνῖς Πε{. 
5αργα Ἡπ. αάά. Μς, ἵπ πιατρς. Β, Ε: οπι. τε]]. 9 διατάσεως Β95 
19 διαστάσεως] σ ΔΠῖε τ εΓᾷ5. Μ: διατάσεως ΒΕ 18 εἴ (σ 
5ΙΡΓΩΣΟΓ.) τε Β 15 εἰς] ἐπ᾽ Ἡ 16 νοηθείη] ἀχθείη Ἡ τ] εἶ 
τεςειυῖὲε Βε]]ετππαητ 20 ὅ οπι. Ἡ ὅρος φθόγγου ααά. ἵπ πιατρ. 
ΜυΎγε ἐστι τότε γὰρ φαίνεται φθόγγος αάάἀ. ἵπ πιατρ. Μα {398 ὅταν 
ἡ φωνὴ φανῇ τεςεαῖε Μείροπα 35 ὄρος διαστήµατος αάά. ἵη πιατρ. 
Μυ Ύςο 

1ο 



1.15 

3ο 

χ6 

το 

τ5 

20 

25 

3ο 

νὰ) 

ΔΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ 

τύπῳ εἰπεῖν, διαφορά τις εἶναι τάσεων τὸ διάστηµα καὶ 
τόπος δεκτικὸν φθόγγων ὀξυτέρων μὲν τῆς βαρυτέρας τῶν | 
ὁριζουσῶν τὸ διάστηµα τάσεων, βαρυτέρων δὲ τῆς ὀξυτέρας" 
διαφορὰ δὲ ἐστὶ τάσεων τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον τετάσθαι. Περὶ 

μὲν οὖν διαστήµατοξ οὕτως ἄν τις ἀφορίσειε τὸ δὲ σύ- 
/ ΄ / ΑΝ οι 

στηµα σύνθετόν τι | νοητέον ἐκ πλειόνων τ] ενος διαστη- 

µάτων. Δεῖ ὃδ᾽ ἕκαστον τούτων εὖ πως ἐκλαμβάνειν 
πειρᾶσθαι τὸν ἀκούοντα μὴ παρατηροῦντα τὸν ἀποδιδόμενον 
λόγον | ἑκάστου ἀὐτῶν εἴτ ἐστὶν ἀκριβὴς εἴτε καὶ τυπω- 
δέστερος, ἀλλ᾽ αὐτὸν συμπροθυμούμενον κατανοῆσαι καὶ 
τότε οἰόμενον ἱκανῶς εἰρῆσθαι πρὺς τὸ καταμαθεῖ», ὅταν 
ἐμβιβάσαι οἷό τε γένηται ὁ | λόγος εἰς τὸ συνιέναι τὸ 
λεγόμενον. Χαλεπὸν γὰρ ὑπὲρ πάντων μὲν ἴσως τῶν ἐν 
ἀρχῇ λόγον ἀνεπίληπτόν τε καὶ δηκριβωµένην ἑρμηνείαν 
3! ς [ο Ε) ϱ/ κ Ν αν / / 

ἔχοντα ῥηθῆναι, οὐχ ἥκιστα δὲ περὶ τριῶν τούτων, | Φθόγγου 

τε καὶ διαστήματος καὶ συστήµατος. 
Τούτων δ᾽ οὕτως ὠρισμένων πρῶτον μὲν τὸ διάστηµα 

πειρατέον διειλεῖν εἰς ὅσας πέφυκε διαιρέσεις διαιρεῖσθαι 
/ / λ Φ. « / ν .ν χρησίµους, ἔπειτα τὸ σύστημα. Ἡρώτη μὲν οὖν ἐστὶ 

διαστημάτων διαίρεσις καθ ἣν µεγέθει ἀλλήλων διαφέρει" | 
δευτέρα δὲ καθ ἣν τὰ σύμφωνα τῶν διαφώνων' τρίτη δὲ 
καθ ἣν τὰ σύνθετα τῶν ἀσυνθέτων' τετάρτη δ᾽ ἡ κατὰ 

μα 

] 

γένος" | πέµπτη δὲ καθ’ ἣν διαφέρει τὰ ῥητὰ τῶν ἁλόγων. ᾿ 

Τὰς δὲ λοιπὰς τῶν διαιρέσεων ὡς οὐ χρησίµους οὔσας εἰς 
ταύτην τὴν πραγµατείαν ἀφετέον τὰ νῦν. || Σύστημα δὲ 

8 ὁριζόντων Ἐ τό τε διάστηµα Ἐ ΙΙ οἰόμενοι 9 εἰρεῖσθαι 
ο 19 ἐκβιβάσαι Ἐ. γένηται] ηται ἵη τας. ΜΡ τὸ λεγόμενον] 
τὸ: ΡῬοςί ὃ γα». Μ 18 απίε μὲν πηα ΗΕ. εγας. Μ μὲν] εἶναι Ὦ Ἱ. 
τῶν] τὸ Ε : τὺν ν Β 5 τῶν . . . ἥκιστα δὲ οπι. Ἡ 14 λόγων Μ 
15 φθόγγων Ἐ 16 συστήµατος] διαστήματος Β Ε 18 διελεῖν Υ 9 
8εά εν ΨὈ ἵπΠ ταδ.: διελθεῖν Μ διαιρέσεις ο. ἙὮ 5εά ἵη ππατρ. αἀά. 
19 Ἀχρησίµου Ἡ ἔπειτα ἵη τΤα5δ. ΝὈ: καὶ ἔτι ἵηπ ταδ. Μα 
20 διαιρέσεις διαστήματος ἀεϊπάε πιπιετῖ ᾱ. ἂ. κτέ. ἵη πιαῖςϱ. ΜΕ 
ὓ7ς ία, 93 διαφέρει ΟΠΠ. Ἡ λόγων Β ΤΝ: ῥητὰ τῶν ἀλόγων Ιπ 
Γ88. 
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ΑΡΜΟΝΊΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ α 

συστήµατος ταύταις τε διοίσει ταῖς (αὐταῖς) διαφοραῖς πλὴν 

μιᾶς---μεγέθει τε γὰρ δῆλον ὧς διαφέρει συστή]µατος σύ- 
στηµα καὶ τῷ [τε] συμφώνους ἢ διαφώνους εἶναι τοὺς ὁρίζοντας 
φθόγγους τὸ µέγεθο.. τὴν δὲ τρίτην τῶν ῥηθεισῶν ἐπὶ 

6 τῶν τοῦ διαστήματος διαφορῶν ἀδύνατον ὑπάρξαι | συστή- 
µατι πρὸς σύστηµα, δῆλον γὰρ ὡς οὐκ ἐνδέχεται τὰ μὲν 
σύνθετα τὰ δ᾽ ἀσύνθετα εἶναι τῶν συστηµάτων τοῦτόν γε 

τὸν τρόπον ὄνπερ τῶν διαστημάτων τὰ μὲν ἦν σύνθετα τὰ 
δ᾽ ἀσύνθετα. τὴν | δὲ τετάρτη»---αὕτη δ) ἦν ἡ κατὰ γένος 

1ο -ἀναγκαῖον καὶ τοῖς συστήµασιν ὑπάρχει, τὰ μὲν γὰρ 
αὐτῶν ἐστὶ διάτονα τὰ δὲ ρω μαικὸ τὰ δὲ ἐναρμόνια. 

δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ (τὴν) πέµπτην, τὰ μὲν | γὰρ αὐτῶν ἀλόγφ 

διαστήµατι ὥρισται τὰ δὲ ῥητῷ. Ηρὸς δὲ ταύταις τρεῖς 
ἑτέρας προσθετέον διαιρέσεις τήν τ) εἰς συναφὴν καὶ διά- 

15 ζευξιν καὶ τὸ συναμφότερον µερίζουσαν τὰ συστήµατα" 

(πᾶν γὰρ σύστημα) ἀπό τινος µεγέθους ἀρξάμενον ἢ συνηµ- 

µένον ἢ διεζευγµένον ἢ μικτὸν ἐξ ἀμφοτέρων γίγνεται (καὶ 

δείκνυται τοῦτο γιγνόμενον ἐν ἐνίοις) ἔπειτα τήν τ εἲς 
ὑπερβατὸν καὶ συνεχὲς µερίζου|σαν, πᾶν γὰρ σύστηµα ἤτοι 

2ο συνεχὲς ἢ ὑπερβατόν ἐστι, τήν τ᾽ εἰς ἁπλοῦν καὶ διπλοῦν 

καὶ πολλαπλοῦν διαίρεσιν, πᾶν || γὰρ τὸ λαμβανόμενον 

σύστηµα ἤτοι ἁπλοῦν ἢ διπλοῦν ἢ πολλαπλοῦν ἐστίν. Τί 
δ᾽ ἐστὶ τούτων ἕκαστον ἐν τοῖς ἔπειτα δειχθήσεται. | 

Τούτων δ᾽ οὕτως ἀφωρισμένων τε καὶ προδιῃρηµένων 

1 συστήµατος διαιρέσεις ΜΕ ο ἴπ πιαγβ. αἱ 5αρτα αὐταῖς τεςευῖε 
Ἰ}εδίρμα] : απίε ταῖς Τα5. ἵπ αμα εγαῖ ταῖς αὐ Μ 9 τε Ιπ Γ85. ΙΠ 
αια εταίΐ τε δη Μα: δὲ Β γὰρ Ἡ : οπι. τε]]. 8 καὶ ἵπ Γω5. Μα: 
οπι. τε]]. τε 5εο]αςῖέ Ματαιαγά 4 δὲ ἵη τ5. ΜΡ: μέντοι ΒΕ. 
5 διαστήµατος ΝΡΕΒ 5: συστήµατος ΜΕ Π τὰ δ᾽ ἀσύνθετα οτι. Ἐ 
εἶναι . «. τὰ δ᾽ ἀσύνθετα ΟΠΠ. 39 9 τὸ Ροςί κατὰ αἀά. Ἡ 12 τὴν 
τεςἑιῖε Ματαιατά 18 ῥητφ. Πρὸς δὲ οπι. Β, 5εά ἵπ πιατᾳ. βάά. 
14 ἑτέρας απίε τρεῖς Ῥοπῖι Ἡ εἰς ἵηπ τα». ΜὺΟ 16 πᾶν γὰρ 
σύστημα τεςεϊηῖε Ματαιατά 1] 3 διε(ευγµένον απἲε ἢ συνηµµένον 
Ῥοπιπέ οοἆἆ.: ογάϊῖπεπι τες] Ματαααγά 18 τε ροςί εἷς ροπίέ 
Ἡ: ς ἵῃπ πιατρ. Μὺυ 2ο καὶ διπλοῦν οτι. Ἐ: { ἴπ πιατϱ. ΜΕ 
90 Ἰ διπλοῦν οτι. Β 23 δεχθήσεται 3 

1ο 
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περὶ µέλους ἂν εἴη ἡμῖν πειρατέον ὑποτυπῶσαι τί ποτ' 
3 Δ ε / Ἀ ον σ Ν Αι ΔΝ 3 δν 
ἐστὶν ἡ φύσις αὐτοῦ. "Οτι μὲν οὖν διαστηματικὴν ἐν αυτῷ 

δεῖ τὴν τῆς φω]νῆς κίνησιν εἶναι προείρηται, ὥστε τοῦ γε 
/ / / λ λ / ν / λογώδους κεχώρισται ταύτῃ τὸ μουσικὸν µέλος" λέγεται 

γὰρ δὴ καὶ λογῶδές τι µέλος, τὸ συγκείµενον ἐκ τῶν προσφ- 
διῶν τῶν ἐν τοῖς ὀνόμασιν"' | φΦυσικὸν γὰρ τὸ ἐπιτείνειν καὶ 
ἀνιέναι ἐν τῷ διαλέγεσθαι. ᾿Επεὶ δ᾽ οὗ µόνον ἐκ διαστη- 
µάτων τε καὶ φθόγγων συνεστάναι δεῖ τὸ ἡρμοσμένον µέλος, 
ἀλλὰ προσδεῖται συνθέσεώς τινος ποιᾶς | καὶ οὐ τῆς τυχού- 

. κ ς , να. Ν / 

σης---δῆλον γὰρ ὡς τό Υγ᾿ ἐκ διαστημάτων τε καὶ φθόγγων 

συνεστάναι κοινόν ἐστιν, ὑπάρχει γὰρ καὶ τῷ ἀναρμόστῳ----, 
ὥστ᾽ ἐπειδὴ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, τὸ µέγιστον µέρος καὶ πλείστην 
| ἔχον ῥοπὴν εἰς τὴν ὀρθῶς γιγνοµένην σύστασιν τοῦ μέλους 

ας ΔΝ κ / ιά Δ α Α / 

(τὸ) περὶ τὴν σύνθεσιν καθόλου καὶ τὴν ταύτης ἰδιότητα 

ὑποληπτέον εἶναι. 3Σχεδὸν δὴ φανερόν, ὅτι τοῦ μὲν ἐπὶ 
τῆς λέξεως γι|γνομένου µέλους τῷ διαστηµατικῇ χρῆσθαι τῇ 
τῆς φωγῆς κινήσει διοίσει τὸ μουσικὸν µέλος, τοῦ δ᾽ ἆναρ- 
µόστου καὶ διηµαρτηµένου τῇ τῆς συνθέσεως διαφορᾷ τῆς 
τῶν ἀσυνθέτων || διαστημάτων, περὶ ᾗς ἐν τοῖς ἔπειτα 
δειχθήσεται τίς ἐστιω αὐτῆς ὁ τρόπος. πλὴν ἐπὶ τοσοῦτόν 
Υ) εἰρήσθω καθόλου καὶ νῦν, ὅτι πολλὰς ἔχοντος διαιφορὰφ 
τοῦ ἡρμοσμένου κατὰ τὴν τῶν διαστηµάτων σύνθεσιν, ὅμως 
ἔστι τι τοιοῦτον ὃ κατὰ παντὸς ἡρμοσμένου ῥηθήσεται ἕν 
τε καὶ ταύτόν, τοιαύτην ἔχον δύναμιν οἵαν αὐτὴν ἆἄναιρου- 

µένην.| ἀναιρεῖν τὸ ἡρμοσμένον. ἁπλοῦν δ᾽ ἔσται προϊούσης 

1 περὶ μέλους ἵη πιατρ. ΜΡ Ψς ἐπιτυπῶσαι Ἐ. 9 διστηματικὴν 
8 γε]γ 8 4 λέγεται «. « µέλος ΟΠ1. Β 5εἆ ἵη πιατϱ. αάά. 

5 δ)] τὶ 9 6 τῶν ἐν τοῖς Μειιγδίη5: τὸ ἐν τοῖς οοἆᾱ. 1 ἐπεὶ 
δ᾽ Β Ε : «ἔπειτα τε]]. 8 συνιστάναι Β 9 τύχης Θ 18 ὀρθῶς 
... περὶ τὴν Ραϊνὶ5 Πέ. 5αρτα Ἠπ. Μες, ἵη πιατᾳ. 0 τή τὸ τες] 
Ματα αγά καθόλου οοπὶεοῖ: κάπου Ἡ : καί που τε]. . καὶ 5εε]αςίε 
Βε]]εγπιαηῃ 15 ἐπὶ τῆς λέξεως Βε]εγπιαπη, ἆάσε ΑΠΟΠΥΠΙΟ 
(ρ. 55): ἐπιτηδείως οοάἀ. 16 διαστηµατικῇ χρῆσθαι Μεϊΐροπι : 
διαστήµατι κεχρῆσθαι οοἆἆ. 18. διαµαρτηµένου Β 9ο ὁ οπι. Ἡ 
21 εἰρείσθω 3 24 ταῦὐτόν] ταὐτὸ (ροδί ὸ ΠΕ. εΓα».) Μ : ταὐτὸν Υ: 
ταὐὺτὸ τε]]. ἀναιρουμένην οτι. Ὦ 

11Ο 
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ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ α 

τῆς πραγματεία. Τὸ μὲν οὖν μουσικὸν µέλος ἀπὸ τῶν 
ἄλλων οὕτως ἀφωρίσθω. ὑποληπτέον δὲ τὸν εἰρημένον 
ἀφορισμὸν τύπῳ εἰρῆσθαι οὕτως ὡς µηδέπω τῶν καθ’ ἕκαστα 
τεθεωρηµένων. 

Ἐχόμενον δ᾽ ἂν εἴη τῶν εἰρημένων τὸ καθόλου λεγόμενον 
µέλος διελεῖν εἰς ὅσα φαίνεται γένη διαιρεῖσθαι. Φαί- 

3 Σ / ολ κ Ν / Α . νεται | δ᾽ εἰς τρία" πᾶν γὰρ τὸ λαμβανόμενον µέλος τῶν 
2 2. ας / εά δ. ἁ ο Ν ΑΔ εἰς ταὐτὸ ἡρμοσμένων ἤτοι διάτονόν ἐστιν ἢ χρωματικὸν ἢ 

ἐναρμόνιον. Πρῶτον μὲν οὖν καὶ πρεσβύτατον αὐτῶν θετέον 
τὸ διάτονον, πρῶτον γὰρ | αὐτοῦ ἡ τοῦ ἀνθρώπου φύσις προσ- 

ά / Ν χλ ’ ΛΑ κ αρ / τυγχάνει, δεύτερον δὲ τὸ χρωματικόν, τρίτον δὲ καὶ ἀνώ- 

τατον τὸ ἐναρμόνιον, τελευταίῳ γὰρ αὐτῷ καὶ µόλις μετὰ 
πολλοῦ πόνου συνεθίζεται ἡ αἴσθησις. | 

/ ] Σ «ΟΦ λ ν] « .. 
Τούτων ὃ᾽ εἰς τοῦτον τὸν ἀριθμὸν διηρηµένων τῶν δια- 

στηματικῶν διαφορῶν τῆς δευτέρας ῥηθείσης θάτερον µέρος 
6 / 5 κ κ. / . 

πειρατέον διασκέψασθαι---ἠν δὲ τὰ µέρη ταῦτα διαφωνία τε 
ο / / Δ / Ε] ΔΝ μ] 

καὶ || συµφωνία---ληπτέον τε τὴν συµφωνίαν εἰς τὴν ἐπί- 

σκεψι.. «Φαίνεται δὲ διάστηµα σύμφωνον συμφώνου δια- 

φέρειω κατὰ πλείους διαφορὰς ὧν µία | μέν ἐστι ἡ κατὰ 
µέγεθος, περὶ ἧς ἀφοριστέον ᾗ φαίνεται ἔχειν. Δοκεῖ δὲ 
τὸ μὲν ἐλάχιστον τῶν συμφώνων διαστημάτων ὑπ ἁὐτῆς 

τῆς τοῦ µέλους φύσεως ἀφωρίσθαι, μελῳδεῖται μὲν γὰρ | 

τοῦ διὰ τεσσάρων ἐλάττω διαστήµατα πολλά, διάφωνα µέν- 
/ λ κι ον { ο  μν ω Ν Α τοι πάντα. Τὸ μὲν οὖν ἐλάχιστον κατ’ αὐτὴν τῆν τὴς φωνῆς 

9 ἀφωρίσθω εκ ἀφωριείσθω Μα τὸν] τὸ Μ (σοσγ, Μο) 8 εἷ- 
ρῆσθαι εκ εἰρήσθω ες : εἰρεῖσθαι 3 ἕκαστον ΕΚ 6 εἰς οπι. 5 
Ἑ ταὐτὸ οοπῖεοΙ: τὸ οοἆᾱ. ἡρμοσμένων «οπὶεοϊ : ἡρμοσμένον εοςᾱ. 
τὸ εἰς τὸ ἡρμοσμένον Ματαιατὰ το γὰρ Ματαιατά: τε «οἆᾱ. 

π ̓ ἀνθρώπου] ἀνου προστυγχάνει ΝΟΕ 3: προτυγχάνει τε]]. 
11 νεώτατον Ἡ 19 τὸ ,ἐναρμόνιον εχ τὴν ἁρμονίαν ΜΡ 14 δι- 
Ώρημένον ῬΒ 16 σκέψασθαι Ἐ καθ᾽ ἣν τὰ σύμφωνα τῶν 

. διαφώνων διαφέρει ἵπ ΠΙΑΤΡ. αάά. Μὺ Ὑς 1] ληπτέον τε] τε ΟΠΗ. Β: 
δὲ 20 ἀφωρίσθαι εκ ἀφωριεῖσθαι Μὺ: σ ἵπ ταδ. 9 μὲν 
οτι. Ἡ 24 τὸ οἱ. Β: 5µρτα ΠΠ, αἀάά. ΜΕ τὴν οἵι. Β : 51ργᾶ 
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φύσιν ὥρισται, τὸ δὲ µέγιστον οὕτω μὲν [οὖν] οὐκ ἔοικεν 
ὁρί]ζεσθαι' φαίνεται γὰρ εἰς ἄπειρον αὔξεσθαι κατά γ αὐτὴν 
τὴν τοῦ µέλους φύσιν καθάπερ καὶ τὸ διάφωνον. παντὸς 
γὰρ προστιθεµένου συμφώνου διαστήµατος πρὸς τῷ διὰ 
πασῶν | καὶ μείζονος καὶ ἐλάττονος καὶ ἴσου τὸ ὅλον γίγνε- 
ται σύµφωνον. Οὕτω μὲν οὖν οὐκ ἔοικεν εἶναί τι µέγιστον 
σύμφωνον διάστηµα" κατὰ μέντοι τὴν ἡμετέραν χρῆσικ---- 
λέγω δ᾽ ἡμετέραν | τήν τε διὰ τῆς ἀνθρώπου φωνῆς Ύιγνο- 

σοι 

µένην καὶ τὴν διὰ τῶν ὀργάνωγ--- φαίνεταί τι µέγιστον εἶναι 
τῶν συμφώνων. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ διὰ πέντε καὶ τὸ δὶς διὰ 

αν Λ Ν Ν κ ὧν 3 κ Γα) 
πασῶν, τὸ γὰρ τρὶς διὰ | πασῶν οὐκ ἔτι διατείνοµεν. Δεῖ 

δὲ τὴν διάστασιν ὁρίζειν ἑνός τινος ὀργάνου τόπῳ καὶ πέ- 
ρασιν. τάχα γὰρ ὁ τῶν παρθενίων αὐλῶν ὀξύτατος φθόγγος 
πρὸς τὸν τῶν ὑπερτελείων βαρύτατον μεῖζον ἂν ποιήσειε 
τοῦ εἰρημένου τρὶς διὰ πασῶν || διάστηµα καὶ κατασπασθείσης 
γε τῆς σύριγγος ὁ τοῦ συρίττοντος ὀξύτατος πρὸς τὸν τοῦ αὐ- 
λοῦντος βαρύτατον μεῖζον ἂν ποιήσειε τοῦ ῥηθέντος διαστή- 

δη κι ΔΝ Ν Δ ο κ ν] ΔΝ 
µα[τος' ταῦὐτὸν δὲ καὶ παιδὸς φωνὴ μικροῦ πρὸς ἀνδρὸς 

ΔΝ / ο λ ο) μν / ὶ φΦωνὴν πάθοι ἄν. ὅθεν καὶ κατανοεῖται τὰ μεγάλα τῶν 
συµφώνων' ἐκ διαφερουσῶν γὰρ ἡλικιῶν καὶ διαφερόντων 
µέτρων τεθεωρήκαµεν, | ὅτι καὶ τὸ τρὶς διὰ πασῶν συμφωνεῖ 

τ µέγιστον Μεϊΐροπι Ἡ: μέγεθος τε]]. οὖν 5εο]αδῖε Ματαιατά 
9 ὁριεσθαι ΜΥ 9: ὡρίσθαι Ἡ γὰρ 5αρτα Μη. ΜΡ: δὲ (γὰρ 
ΦΗΡΓΕΡΟΓ.) Ἑ α οΟΓΓ. ΠΠπ8ΠΗ: δὲ Ἐ 8 διάφωνον εΧ διάφορον 
ΜΡ: δίφωνον Ἑ 5 ὅλον] ὅλων 3: ὄλιγον κ 6 οὖν οπι. Ὦ 
το τοῦτο] τοῦ 9 τὸ δὶς] τὸ 5ργα Ππ. Β 
δὶς διὰ πασῶν διὰ ε 

ο ἐς. δ Ἐ α πατε, μΎο τττὸγὰρυΡΒΕΘ: 
ἑξαπλάσιον 

αν τπτ . / ᾿ α ν τοῦ γὰρ Μ (ὰρ ἵπ τας. Μα αἱ ν]ά.) : µέχρι γὰρ τοῦ Ματαιιατά : γὰρ οτι. Ἡ 
ὅρα Πορφύριον ἐν τῷ εἰς ἁρμονικὰ ὑπομνήματι αἆά. ἴπ ππατᾳ. Ἡ οὐκέτι εκ 
οὖν ἐστι Να διατείνωµεν Ἑ 19 διάτασιν Ἐ. τόπῳ ὙΝερδίρΠα]: 
τόνφ οοςᾱ. 18 παρθενιῶν ΜΥΝΡἘ  Ἅπαρθ. αὐλ. Ππεα 5αράποία 3 
τή τὸν οπι. Ἐ βαρύτατον Ματαιιαγτά: βαρυτάτων οοἆᾱ. 15 τοῦ 
Ἐ : τοῦτ τε]]. κατασπαθείσης Μ Ἡ τ] ποιήσειε διάστηµα τοῦ 
τρὶς διὰ πασῶν εἱρημένου διαστήµατος Ἡ ῥηθέντος] Ρο5ί ῥ τα». Μ 
18 ἡ απίε παιδὸς αάά. εἰ φωνὴ Ροδέ μικροῦ Ροπῖί Ἡ 
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καὶ τὸ τετράκις καὶ τὸ μεῖζον. Ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ μὲν τὸ 
μικρὸν ἡ τοῦ µέλους φύσις αὐτὴ τὸ διὰ τεσσάρων ἐλάχιστον 
Ὕ . [ή λ  Ψ Δ /  ϐ / ἀποδίδωσι τῶν συμφώνων, ἐπὶ δὲ τὸ µέ]γα τῇ ἡμετέρᾳ πως 

| ΔΝ / ς / ΔΝ . ] .ν 
τὸ µέγιστον ὁρίζεται δυνάµει, σχεδὸν δῆλον ἐκ τῶν εἴρη- 

5 µένων' ὅτι δ) ὀκτὼ µεγέθη συμφώνων διαστημάτων συμβαίνει 

γίγνεσθαι ῥάδιον συνιδεῖν.| 

Τούτων δ᾽ ὄντων γνωρίμων τὸ τονιαῖον διάστηµα πει- 

ρατέον ἀφορίσαι. "Ἔστι δὴ τόνος ἡ τῶν πρώτων συμφώνων 
κατὰ μέγεθος διαφορά. Διαιρείσθω δ᾽ εἰς τρεῖς διαιρέσεις" 

Ίο µελῳδείσθω γὰρ | αὐτοῦ τό τε ἥμισυ καὶ τὸ τρίτον µέρος καὶ 
(τὸ) τέταρτον" τὰ δὲ τούτων ἐλάττονα διαστήµατα πάντα 

ἔστω ἀμελφλητα. Καλείσθω δὲ τὸ μὲν ἐλάχιστον δίεσις 

ἐναρμόνιος κίσνη, τὸ δ᾽ ἐχόμενον Ι. δίεσις χρωματικὴ 
ἁλαχίστη, τὸ δὲ µέγιστον ἡμιτόνιον. 

1 ἸΤούτων δ᾽ οὕτως ἀφωρισμένων τὰς τῶν γενῶν διαφο- 
ρὰς ὅθεν γίγνονται καὶ ὃν τρόπον πειρατέον καταμαθεῖν. 
Δεῖ δὲ || νοῆσαι τῶν συμφώνων διαστημάτων (τὸ) ἐλάχιστον 
τὸ κατεχόµενον τά γε πλεῖστα ὑπὸ τεττάρων φθόγγων" 
φ ΔΝ Ν ΔΝ ή ὁ ε Δ . . ὴ 

ὅθεν δη καὶ τὴν προσηγορίαν ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἔσχε. . « | 

ἱτίνα δὴ τάξιν πλειόνων οὐσῶν νοητέον; ἐν ᾗ ἴσα τά τε 
κινούµενά εἰσι καὶ τὰ ἠρεμοῦντα ἐν ταῖς τῶν γενῶν διαφοραῖς. 

/ » ὸἹ .ν / πι ὁ ΔΝ Α΄ Φε 6 λ 
Γέγνεται δ᾽ ἐν τῷ τοιούτῳ οἷον τὸ ἀπὸ µέσης ἐφ᾽ ὑπάτην 

ἐν τούτῳ γὰρ δύο μὲν οἱ 3 θόγγοι ἀκίνητοί | ῳ γαρ µεν οἱ πειριεχοντες Φθὀγγ νη 

8 τῇ ἡμέρα ὃ 5 ὀκτὼ ἨΓεςερμα]: ἐκ τῶν «οἆᾱ. µεγέθει 
ΥΕ καὶ αΠίε διαστημάτων Β ΕΒ, ρατνῖς Πε. ἵπ πιαιρ. Μο 

Π ὄρος τόνου αάά. ΜΕ Ὑς ἵπ πιατρ. 8 ἡ οπι. 3 11 τὸ τες ἑα]ε 
Ματαιατά δὲ εσοττ. Μ 15 ἀφορισμένων 3 1] δὲ] ἑ ἵπ 
τα». Β τὸ τεςδεειῖὲ Ματαιιατά 18 κατεχόµενον εοπῖεςί : 
καλούμενον οοςᾱ. γε εοπ]εοῖ : οπι. Ἡ : τε τε]]. 30 5644. τίνα 
«τε κινοῦνται 5εο]αςῖε Ἰλεξιρλα] υέ ρ]οδδεπια 29 τίνα δὴ τάξιν Εξ. : 
τιν (α 5ΙΡΓΒΡΕΓ.) δαὶ τάξιν (δαὶ τά ἵπ τα5.) Μο: τινὰ πρᾶξιν Υ5, Β ἵπ 
πΙιαΙΡ.: τινὰ δὲ τάξιν Ἑ: τίνα πρᾶξιν Ἡ Ρο5ί οὐσῶν αά. χορδῶν 
5αρτα Ππ. Μς, χορδῶν επι ἆποδρας Ριποῖῖς ρταεροςίΏ5, Ρυποβῖ51π πιατρ. 
τερεῖῖ. Β, χορῶν επι ογαςε Ἐ., συγχορδιῶν Ὠεδιρ]αὶ 
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9 9 ο) . . 2 / ιν) ε ’ 

εἶσιν ἐν ταῖς τῶν γενῶν διαφοραῖς, δύο ὃ οἱ περιεχόµενοι 
ο) ω ν «ν [ή ελ 

κινοῦνται.] Τοῦτο μὲν οὖν οὕτω κείσθω. τῶν δὲ συγχορ- 

διῶν πλειόνων τ’ οὐσῶν τῶν τὴν εἰρημένην τάξιν τοῦ διὰ | 

τεσσάρων κατεχουσῶν καὶ ὀνόμασιν ἰδίοι ἑκάστης αὐτῶν 

ὡρισμένης, µία τίο ἐστιν ἡ µέσης καὶ λιχανοῦ καὶ παρυπάτης 6 

καὶ ὑπάτης σχεδὸν γνωριμωτάτη τοῖς ἁπτομένοι μουσικῆς 
ρ] ω κ . ο κ .] . 3 / 

ἐν ᾗ τὰς | τῶν γενὼν διαφορὰς ἀναγκαῖον ἐπισκέψασθαι 

τίνα τρόπον γίγνονται Ὅτι μὲν οὖν αἱ τῶν κινεῖσθαι 

πεφυκότων φθόγγων ἐπιτάσεις τε καὶ ἀνέσεις αἴτιαί εἶσι 

τῆς τῶν γενῶν διαφορᾶς φανερόν. τίς δ) | ὁ τόπος τῆς 

κινήσεως ἑκατέρου τῶν φθόγγων τούτων λεκτέον. Λιχανοῦ 
: . 4 . 

μὲν οὖν ἐστὶ τονιαῖος ὁ σύµπας τόπος ἐν ᾧ κινεῖται, οὔτε 
μν ] / / ΕΑ 

γὰρ ἔλαττον ἀφίσταται µέσης τονιαίου διαστή]µατος οὔτε 

ο) / / κ ν Νο ) ο Ν νι Ωω 

μεῖζον διτόνου. Τούτων δὲ τὸ μεν ἔλαττον παβὰ µεν τῶν 

” / ΔΝ ἀ / 2 ς ο) 

ἤδη κατανενοηκότων τὸ διάτονον γένος [οὐχ] ὁμολογεῖται, 

παρὰ δὲ τῶν µήπω συνεωρακότων συγχωροῖτ᾽ ἂν || ἔπα- 
/ ἐν Ν Ν αλ) ς ν ω ς . ΕΑ 

χθέντων αὐτῶν' τὸ δὲ μεῖζον οἱ μὲν συγχωροῦσιν οἱ δ' οὔ. 

δ ἣν δὲ γίγνεται τοῦτο αἰτίαν, ἐν τοῖν ἔπειτα ῥηθήσεται. 

“Ότι δ' ἔστι τις µελοποιΐα διτόνου λιχανοῦ δεοµένη καὶ οὐχ. 

ἡ φαυλοτάτη γε ἀλλὰ σχεδὸν ἡ καλλίστη, | τοῖς μὲν πολλοῖς 

τῶν νῦν ἁπτομένων μουσικῆς οὐ πάνυ εὔδηλόν ἐστι, γένοιτο 

1 γενῶν] φθόγγων Ἡ 2 τοῦτο εχ τούτων Μες, ἀποδρας ρωποίῖ5 

5υΏδεγ. οἱ ων 5ΗΡΙΑΡΟΓ. Β : τούτων Ν 3 συγχόρδων Ἡ 8 τῶν 

τὴν] τῶν Ἑ ἵπ τβδ.: οπ. Ἐ 4 ὀνόμασιν Ροδί ἰδίοις Ροπῖί Ἡ 

5 λίχανος (αὲ εοηδίβηίες {εΓ6) Μα: ἵη λιχανὸς οοττ. Μο: Ὑα ΦΕΠΙΡΕΓ᾽ 

λίχανος: Ύρ΄ λιχάνου ΥΡ Τη ΠΙαΙΡ. 6 καὶ ὑπάτης οπι. 9 ὑπάτης 

ΙΠ πΙ8ΤΡ. Μο (1) τοῖς εκ τῆς Μὺ: τῆς Ἐ ἁπτομένης ΜΝΥΕ 

9 τεοπι. Ἡ το τόπος Ματαιατά: τρόπος οοᾶᾱ. ΙΙ ἑκάστου Ἡ 

18 ἀφίσταται Ματαιατά Ἡ: ἀφίστασθαι τε]].:  ἀφίστασθαι φαίνεται 

εςίρια] 14 διτόνου] Ῥοδί ι Πε. α 6Γ885. τό τεποναίαπα 

ΜΗ: διατόνου ΕΧ διτόνου ΝὈ (αὲ ν]ά.): διτονου (α 54Ρε: ι θογἱρέιπι) 

Ὦ: διατόνου 3 τῶν ἤδη] τῶν ἥ ἵπ τας. ΜΕ 15 δίτονον Ἡ 

οὐχ 9εο]ιςῖ: οὐχ ὁμολογεῖται ἵη Τ85. Μυ 16 παρὰ] περὶ 3 

συγχοροῖτ᾽ ΒΚ ἐπαχθέντων αὐ ἵη ταδ. ΜΡ τ] αὐτῷ Ἐ 

18 τοῦτο Ρο5έ ἔπειτα αάά. Μ (εα5.), Ἡ 3, Β (6αΡΓα5οτ’) 19 δια- 

τόνου (ἀποβιας Ριποιῖς 5η). α) Ὦ δεοµένη] 3 ἵπ ταν. ΜΡ οὐχ 

ἡ]οὐχὶ ΝΕ 2ο Φφαυλότητι Β γε οπι. Ἡ 
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μέντὰν ἐπαχθεῖσιν αὐτοῖς. τοῖς δὲ συνειθισµένοις τῶν 
ἀρ]χαϊκῶν τρόπων τοῖς τε πρώτοις καὶ τοῖς δευτέροις ἱκανῶς 

.ν / Ν ς μα" Γοὰ Γφὰ / 
δῆλόν ἐστι τὸ ὐμον. Οἱ μὲν γὰρ τῇ νῦν κατεχούση 

µελοποιΐᾳ συνήθεις µόνον ὄντες εἰκότως τὴν δίτονον λιχανὸν 

5 5 ἐξορίζουσν | ο υνωέέρανε γὰρ χρῶνται σχεδὸν οἳ πλεῖστοι 
τῶν νῦν. τούτου ὃ) αἴτιον τὸ βούλεσθαι γλυκαίνειν ἀεί, 
σημεῖον δ᾽ ὅτι τούτου στοχάζονται, µάλιστα μὲν γὰρ καὶ 
πλεῖστον χρόνον ἐν τῷ χρώματι διαιτρίβουσιω, ὅταν δ᾽ 
ἀφίκωνταί ποτε εἰς τὴν ἁρμονίαν, ἐγγὺς τοῦ χρώματος προσ- 

ο άγουσι συνεπισπωµένου τοῦ ἤθου. Περὶ τούτων μὲν οὖν 
ἐπὶ τοσοῦτον ἀρκείτω: ὁ δὴ τῆς λιχανοῦ τόπος τονιαῖος | 
ὑποκείσθω, ὁ δὲ τῆς παρυπάτης διέσεως ἐλαχίστης. οὔτε 
γὰρ ἐγγυτέρω τῆς ὑπάτης προσέρχεται διέσεως οὔτε πλεῖον 
μ] / ε / 3 ν ε / ἀφίσταται ἡμίσεος τόνου. οὐ γὰρ ἐπαλλάττουσιν οἳ τόποι, 

.] πι ρ.’ ε / ΔΝ εν Ἅλν κ, .. κ 5 ἀλλ᾽ ἔστω αὐτῶν πέρας ἤ | συναφή, ὅταν γὰρ ἐπὶ τὴν αὐτὴν 
τάσιν ἀφίκωρται ἤ ἥ τε πορνεισή καὶ ἡ λιχανός, ἡ με ἐπι- 
τεινοµένη ἡ δ᾽ ἀνιεμένη, πέρας ἔχουσιν οἱ τόποι" καὶ ἔστιν 

ὁ μὲν ἐπὶ τὸ βαρὺ παρυπάτης, ὁ δ᾽ ἐπὶ τὸ || ὀξὺ λιχανοῦ. 
Περὶ μὲν οὖν τῶν ὅλων τόπων λιχανοῦ τε καὶ παρυπάτης 
οὕτως ὡρίσθω, περὶ δὲ τῶν κατὰ (τὰ) γένη τε καὶ τὰς χρόας 
λεκτέον. Τὸ μὲν οὖν διὰ τεσσάρων ὃν τρόπον | ἐξεταστέον, 

-. εἴτε μετρεῖταί τινι τῶν ἐλαττόνων διαστηµάτων εἴτε πᾶσίν 

' ἐστιν ἀσύμμετρον, ἐν τοῖς διὰ συμφωνίας λαμβανομένοις 
λέγεται ὧς φαινομένου δ᾽ [ἐξ] ἐκείνου δύο τόνων καὶ 

τν τ ἐπαχθῆσιν Μ συνειθισµένοις (ει εκ η) ΜΡ: συνηθισµένοις Ὦ: 
'συνεθισµένοις Ἡ 4 µόνον Ρροςί ὄντες Ροηῖι Ἡ δίτονον] Ρροδίι 
με. ετα5. Μ χαλινὸν 5εά. Ιη ΠΙ8ΤΡ. λιχανὸν Ἑ 5 ὁρίζουσι 
τσκ συντονοτέραις 3 6 αἰεὶ Ἑ 1ο ἤθους Μείροπι: ἔθνους Ἡ : 
. ἔθους τε]]. απ δὺ Ματαιατὰ: δὲ εοᾷᾷ, 14 ἐπαλλάττουσιν 
εκ ἐλαττοῦσιν ς, ΥΕ ἵπ ππατρ. οΙΠῃ 5ἶρπο γρ’, Ἐ : ἐλαττοῦσιν Υα 9 Β ἵπ 
ο ππατρ. 18 λιχανό ΒΚ 19 περὶ .. . λιχανοῦ οπι. Μ, εἰ καὶ 
περὶ τούτων μὲν αἀ. ἵπ πιατρ. ΜΕ: δα. να 5, Β ἵπ πιατβ.: αιας 1η 
εχέα δοτῖρία ἀαία ἵπ Β Ε εἰ Υῦ ἵπ πιαΓρ. ο 5ἱσπο γρ΄ 29 ὡρίσθαι 

Ῥ 5δεά ω 5ΗΡρΓβδοΓ., Μ 5εά ι ἵπ τας. ΜΕ: ὀρίσθω γα τὰ τοι] 
-Ματαιατἁ ῬΡοδέτετας. Μ 23 διαστημάτων οπ. Τα35: αἀά. ΥΕ 

Π ΠΙΔΙΡ. 24 ἐξ ἀε]. Ματαιατά δυοῖν Ἡ 
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ἡμίσεος, κείσθω τοῦτο ἂν «εἶναι τὸ µέγεθο. Πυκνὸν δὲ 

λεγέσθω τὸ ἐκ δύο διαστημάτων συνεστηκὸς ἃ συντεθέντα 

ἔλαττον διάστηµα περιέξει τοῦ λειποµένου διαστήµατος ἐν 

τῷ διὰ τεσσάρων. | Τούτων (5) οὕτως ὡρισμένων πρὸς τῷ - 

Βαρυτέρῳ τῶν µενόντων φθόγγων εἰλήφθω τὸ ἐλάχιστον δ. 

πυκνόν: τοῦτο ὃ᾽ ἔσται τὸ ἐκ δύο διέσεων (ἐναρμονίων ἐλα- 

χίστων' ἔπειτα' δεύτερον πρὸς τῷ αὐτῷ τοῦτο δὲ ἔσται τὸ 

ἐκ δύο διέσεων) χρωματικῶν ἐλαχίστων. ἔσονται δὲ ζαἳ) 

δύο λι]χανοὶ εἰλημμέναι δύο γενῶν βαρύταται, ἡ μὲν ἁρ- 

µονίας ἡ δὲ χρώματο. Καθόλου γὰρ βαρύταται μὲν αἱ τς 

ἐναρμόνιοι λιχανοὶ ἧσαν, ἐχόμεναι δ' αἱ χρωµατικαί, συν|τον- 

ώταται ὃ᾽ αἱ διάτονοι. Μετὰ ταῦτα τρίτον εἰλήφθω πυκνὸν 
λ ο Φ ν / ο) σν / Ν ο 

πρὸς τῷ αὐτῷ' τέταρτον (5 εἰλήφθω πυκνὸν τονιαιον" 

πέµπτον δὲ πρὸς τῷ αὐτῷ, τὸ ἐξ ἡμιτονίου καὶ ἡμιολίου 

διαστή]µατος συνεστηκὸς σύστηµα εἰλήφθω: ἕκτον δὲ τὸ " 
.} ε / ΔΝ / ς Ν Αι κ. ΄ Ν αν 

ἐξ ἡμιτονίου καὶ τόνου. Αἱ μὲν οὖν τὰ δύο [τὰ] πρῶτα 

ληφθέντα πυκνὰ ὁρίζουσαι λιχανοὶ εἴρηνται" ἡ δὲ τὸ τρίτον - 
Ν εκ λ Ν / ο 

πυκνὸν ὁρίζουσα || λιχανὸς χρωματικὴ μέν ἐστιν, καλεῖται 
ν Ν . : ο Δ ε / ε Ν / Ν 

δὲ τὸ χρῶμα ἐν ᾧ ἐστὶν ἡμιόλιον. Ἡ δὲ τὸ τέταρτον πυκνὸν. 

ὁρίζουσα λιχανὸς χρωματικὴ μέν ἐστιν, καλεῖται | δὲ τὸ 2 

χρῶμα ἐν ᾧ ἐστι τονιαῖον. ἡ δὲ τὸ πέµπτον ληφθὲν σύ- 

στηµα ὁρίζουσα λιχανός, ὃ μεῖζον ἤδη πυκνοῦ ἦν, ἐπειδήπερ 

ἴσα ἐστὶ τὰ δύο τῷ ἑνί, βαρυτάτη διάτονόο ἐστιν. ἡ δὲ τὸ 

ἕκτον ληφθὲν | σύστημα ὁρίζουσα λιχανὸς συντονωτάτη 

2 τὺ εχτὰ Μο  δυοῖν Ἡ 4 δ᾽ τεςβευ]έ Ματαιιαγά 5 µενόντων 

οἵη. Ἑ 6 δυοῖν Η ἐναρμονίων .. . διέσεων] οπι. Μ 5: ἐναρ- 

µονίων καὶ Ῥατνῖς 18. 6αρτα Μπ. γο]]α]ς οπηἰθοἰς ο: ἐναρμονίων τε 

καὶ τε]ααἱς οπιςεῖ ΒΚ: νετρα ἵπ ξεχία φουἱρία τεδΜιίὲ Ματαιιατά 

Ὁ χρωματιστικῶν 5 αἱ τοςβειίε Ματαιατά: δύο δὲ Μ Ὑα: δύο (δὲ εἰ 

αἱ οπιὶςοῖς) 3: δὲ δύο τε]. 9 εἰλημμένων (αι 5ΗΡΤΑΡΟΙ.) Β 

ττ ἐναρμόνιοι] ἐν 5αρτα Ππ. αάά., δρΙ. ἵπ α εΓα5. ΜΕ: ἁρμόνιοι Β Μα 

συντονώταται ϱΧ συντονώτατοι Μα (1): συντονώτατοι Ἡ Β: συντονωτατ 

δ) αἱ 5 1 δ᾽ τεμ Ματαπαγά 14 ἡμιτόνιον Ἡ 16 τὰ 

ἀε]. Ματαιατά τ] τὸ 51ργα ΠΠ. Β. 19 ἡμιόλιον ..« ἐν ᾧ ἐστι 

οπι. Ἡ : ἡμιόλιον .. . χρῶμα ο. τὸ απίο ἡμιόλιον αάά. ΜΥ 35 

25 ὃ]ὴ Ἡ μεῖζον Νῦ 9: µείων ΜΒΕ 34 σύστημα] σημεῖα Ἐ 

τιό 
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διάτονός ἐστιν. Ἡ μὲν οὖν βαρυτάτη χρωματικὴ λιχανὸς 
τῆς ἐναρμονίου βαρυτάτης ἕκτῳ µέρει τόνου ὀξυτέρα ἐστίν, 

ἐπειδήπερ ἡ χρω]ματικὴ δίεσι τῆς ἐναρμονίου διέσεως δω- 15 

δεκατηµορίῳ τόνου μείζων ἐστί. δΔεῖ γὰρ τὸ τοῦ αὐτοῦ 
5 Τριτηµόριον τοῦ τετάρτου µέρους δωδεκατηµορίῳ ὑπερέχειν, 
αἳ δὲ δύο χρωματικαὶ τῶν δύο | ἐναρμονίων δῆλον ὡς τῷ 2ο 

διπλασίῳ. τοῦτο δὲ ἐστὶν ἑκτημόριον, ἔλαττον διάστηµα 

τοῦ ἐλαχίστου τῶν µελῳδουμένων. Τὰ δὲ τοιαῦτα ἀμελό- 

δητά ἐστιν, ἀμελῴδητον γὰρ λέγομεν ὃ μὴ | τάττεται καθ 35 
ο ἑαυτὸ ἐν συστήµατι. Ἡ δὲ βαρυτάτη διάτονος τῆς βαρυ- 
τάτης χρωματικῆς ἡμιτονίῳ καὶ δωδεκατηµορίῳ τόνου ὀξυτέρα 

ἐστίν. ἐπὶ μὲν γὰρ τὴν τοῦ ἡμιολίου χρώματος λιχανὸν | 
ἡμιτόνιον ἦν ἀπ᾿ αὐτῆς, ἀπὸ δὲ τῆς ἡμιολίου ἐπὶ τὴν ἐναρ- 89 
µόνιον δίεσι, ἀπὸ δὲ τῆς ἐναρμονίου ἐπὶ τὴν βαρυτάτην 

Ἱ5 χρωματικὴν ἑκτημόριον, ἀπὸ δὲ τῆς βαρυτάτης χρωματικῆς 
ἐπὶ τὴν ἡμιόλιον δωδεκατηµόριον τόνου. τὸ || δὲ τεταρτη- 36 
µόριον ἐκ τριῶν δωδεκατηµορίων σύγκειται, ὥστ᾽ εἶναι φανε- 

’ οφ κ ο 3 3 Ν Γαὸ ῥρόν, ὅτι τὸ εἰρημένον διάστηµά ἐστιν ἀπὸ τῆς βαρυτάτης 
διατόνου. ἐπὶ τὴν | βαρυτάτην χρωματικήν. Ἡ δὲ συντονω- δ 

20 τάτη διάτονος τῆς βαρυτάτης διατόνου διέσει ἐστι συντονω- 
τέρα. ᾿Εκ τούτων δὴ φανεροὶ γίγνονται οἱ τόποι τῶν λιχανῶν 
ἑκάστης' ἤ τε γὰρ βαρυ|τέρα τῆς χρωματικῆς πᾶσά ἐστιν 1ο 

᾿ἐναρμόνιος λιχανὸς ἤ τε τῆς διατόνου βαρυτέρα πᾶσά ἐστι 

8 δωδεκατηµορίου ΜΥ 5 4 µει(ών ΝΟ: μεῖζον Μ 8 Ἠος Ίοςο 
η πιατρ. Μ εἰ Ὑα εἰ Ἡ πιυ]έα αἀδοτῖρία 5υπέ, αυαε ν]άεας ἵη ΟΟΠΙΠΙ. 
5 ὑπερέχευν]ν 5αρτα μη. αάά. ΜΕ 6 καὶ Ροδί χρωματικαὶ ααά. 
ΜΕΥα 8 τῶν ἐλαχίστων Ἡ ἀμελώτητα 3 1Ο ἑαυτὸ 
εΧ ἑαυτῶ Μρ τῷ απίο συστήµατι αάά. Ἡ 11, 12 ἵῃπ πΙαΤΡ. Μκ ς 

Ἱ μαες: ἡ αἲ ἡ Κ χρῶμα ἐστὶ τὸ δ μετὰ τοῦ ή 18 ἡμίτονον Ἡ ἀπ] 
ἐξ 14 δίεσις εΧ δίεσιν Μες : δίεσιν ν Β 98 ,. 16 δεκατῃη- 

μόριον Ἡ ἵπ ΠΙΔΤΡ. Μχ ς Ὠαες: ἐναρμόν. δίεσις τ' (τόνου ἓ) τὸ 
τέταρτον τη τριῶν 5αρτα Μπ. ΜΕ δωδεκατηµορίου Μα, 5εά ων 

 5ΗρΓα ου 5οΓ. ΜΕ 18 τῆς οπι. Μα: Ίη5. ΜΡ 21 τόποι] 
τόνοι Ὦ ἵπ ΠΙΔΤΕ. 23 βαρυτέρα Μεϊΐροπι: βαρυτάτη «ος. 
ο ο ἐναρμόνιο»] 5ρίτ. ἵπ α εΓ5. ἐν 5Ηρτα η. αάά. ΜΡ ἥ τε] 
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(χρωματικὴ µέχρι τῆς βαρυτάτης χρωματικῆς ἥ τε τῆς δια- 
τόνου συντονωτάτης βαρυτέρα πᾶσά ἐστι) διάτονος µέχρι 
τῆς βαρυτάτης διατόνου. ἸἈΝοητέον γὰρ ἀπείρους τὸν ἀριθμὸν. 
τὰς λιχανούς' οὗ γὰρ | ἂν στήσῃς τὴν φωνὴν τοῦ ἀπο- 
δεδειγµένου λιχανῷ τόπου λιχανὸς ἔσται, διάκενον δ᾽ οὐδέν 5 
ἐστι τοῦ λιχανοειδοῦς τόπου οὐδὲ τοιοῦτον οἷον μὴ δέχεσθαι 
λιχανόν. “Ωστὴ εἶναι μὴ περὶ μικροῦ τὴν | ἀμφισβήτησιν: 
οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι διαφέρονται περὶ τοῦ διαστήματὸς µόνον, 
οἷον πότερον δίτονός ἐστιν ἡ λιχανὸς ἢ συντονωτέρα ὡς μιᾶς 
οὔσης ἐναρμονίου. ἡμεῖς δ᾽ οὐ µόνον πλείους ἐν | ἑκάστῳ το 

γένει φαμὲν εἶναι λιχανοὺς μιᾶς ἀλλὰ καὶ προστίθεµεν ὅτι 
ἄπειροί. εἰσι τὸν ἀριθμόν. Τὰ μὲν οὖν περὶ τῶν λιχανῶν 
οὕτως ἀφωρίσθω' παρυπάτης δὲ δύο εἰσὶ τόποι, ὁ μὲν | 
κοινὸς τοῦ τε διατόνου καὶ τοῦ χρώματος, ὁ δ᾽ ἕτερος ἴδιος 
τῆς ἁρμονίαφ"' κοινωνεῖ γὰρ τὰ δύο γένη τῶν παρυπατῶν. 15 
ἐναρμόνιος μὲν οὖν ἐστὶ παρυπάτη πᾶσα ἡ βαρυτέρα τῆς 
βαρυτάτης χρωματικῆς, χρωματικὴ δὲ καὶ διάτο||νος ἡ λοιπὴ 
πᾶσα µέχρι τῆς ἀφωρισμένης. Τῶν δὲ διαστημάτων τὸ μὲν 
ὑπάτης καὶ παρυπάτης τῷ παρυπάτης καὶ λιχανοῦ ἤτοι ἴσον 

μελφδεῖται ἢ ἔλατιτον, τὸ δὲ παρυπάτης καὶ λιχανοῦ τῷ 29 

λιχανοῦ καὶ µέσης καὶ ἴσον καὶ ἄνισον ἀμφοτέρωφ. τούτου 
δ᾽ αἴτιον τὸ κοιὰς εἶναι τὰς παρυπάτας τῶν γενῶν, γίγνεται 
γὰρ ἐμμελὲς τετράχορδον ἐκ παρυ|πάτη» τε χρωματικῆς (τῆς) 
βαρυτάτης καὶ διατόνου λιχανοῦ τῆς συντονωτάτη». ὍὉ δὲ 

Ι χρωματικ] . .. πᾶσά ἐστι τεδϊεαῖε Ματαιιαγά 4 τὰς] τοὺς 5εά 
51ΡΓ8 ο Τα. ἶπ 4ἵα α {δε ν]ἀ. Μα: τοὺς Υ 5, Β (5εὰ οὗ ἵη τα», οἳ 
α 5ΙΡΓΑΡΟΓ.) οὗ εκ οὐ Μς: οὐ ν 9 τοῦ ἀποδεδειγμένου τόπω 
λιχάνω Μα, 5εᾷ ω 5ΗΡΓΕ του, ω 5ΙΡΤΕ ἀποδεδειγμένου εἴ ου 54ΡΓ8 λιχανω 
βάά. Με: τόπω λιχάνω Ν 9: τόπου (ω ΦΙΡΤΑΦΟΓ.) λιχανοῦ Β 5 δ᾽ 
γὰρ Ἡ Ἑ µόνου Ἡ 9 δίτονός Μεϊροπι: διάτονός οοᾶᾱ. 
αὐτῆς Ροςδί μιᾶς αἀά. Ἐ. 15 τὰ αάά. Μκ τ6 ἐστὶ] ἔτι Β: 
ἐστὶ Β ἵπ πιατρ. 18 τὸ μὲν... παρυπάτης οἵη. Ἑ. 2ο τὸ] 
τῷ 9 τῷ λιχανοῦ οπι. Ἐ. 3ἵ ἀμφοτέρως Ματαιατά: μα 
σος. 33 τῆν βαρυτάτης «οπἱεοΙ: παρυπάτης «οἀά. (Κ εἰ Β 
ἵπ πΙΓΡ.): βαρυτέρα τινὸς τῆς ἡμιτονιαίας Πίο παρυπάτης αἀά, 
ἹΜαταιατά 
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τῆς παρυπάτης τόπος φανερός ἐστι ἐκ τῶν ἔμπροσθεν, 
διαιρεθείς τε καὶ συντεθεὶς ὅσος ἐστίν. | 

Περὶ δὲ συνεχείας καὶ τοῦ ἑξῆς ἀκριβῶς οὐ πάνυ 
ῥάδιον ἐν ἀρχῇ διορίσαι, τύπῳ δὲ πειρατέον ὑποσημῆναι. 

ὅ Φαίνεται δὲ τοιαύτη τις φύσις εἶναι τοῦ συνεχοῦς ἐν τῇ µελ- 
ᾠδίᾳ οἵα καὶ ἐν τῇ λέ]ξει περὶ τὴν τῶν γραμμάτων σύν- 

θεσιν' καὶ γὰρ ἐν τῷ διαλέγεσθαι φύσει ἡ φωνὴ καθ᾽ ἑκάστην 
τῶν συλλαβῶν πρῶτόν τι καὶ δεύτερον τῶν γραμμάτων τίθησι 
καὶ τρίτον καὶ τέταρτον καὶ κατὰ | τοὺς λοιποὺς ἀριθμοὺς 

1ο ὡσαύτως, οὐ πᾶν μετὰ πᾶν, ἀλλ᾽ ἔστι τοιαύτη τις φυσικὴ 
αὔξησις τῆς συνθέσεωοφ. παραπλησίως δὲ καὶ ἐν τῷ µελ- 
ᾠδεῖν ἔοικεν ἡ φωνὴ τιθέναι κατὰ συνέχειαν | τά τε διαστή- 
[ 

µατα καὶ τοὺς φθόγγους φυσικήν τινα σύνθεσιν διαφυλάτ- 
2 ο κ. σ . ” } ” ο} 

τουσα, οὐ πᾶν μετὰ πᾶν διάστηµα μελῳδοῦσα οὔτ᾽ ἴσον οὔτ 

15 ἄνισον. ΛΖητητέον δὲ τὸ συνεχὲς οὐχ ὧς οἱ ἁρ]| μονικοὶ ἐν 
ταῖς τῶν διαγραμμάτων καταπυκνώσεσιν ἀποδιδόναι πειρῶν- 

ται, τούτους ἀποφαίνοντες τῶν φθόγγων ἑξῆς ἀλλήλων 
κεῖσθαι οἷς συµ|βέβηκε τὸ ἐλάχιστον διάστηµα διέχειν ἀφ᾽ 

φ νι 2 Ν ο κ Ν 7 ΔΝ 
αὑτῶν. οὐ γὰρ ὅτι [μὴ] δυνατὸν διέσεις ὀκτὼ καὶ εἴκοσιν 

2ο ἑξῆς µελῳδῆσαι τῇ φωνῇ ἐστίν, ἀλλὰ τὴν τρίτην δίεσιν 

ο αμ κ αλλ 

πάντα ποιοῦσα οὐχ οἵα | τέ ἐστι προστιθέναι, ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν 

τὸ ὀξὺ ἐλάχιστον μελφδεῖ τὸ λοιπὸν τοῦ διὰ τεσσάρων.---- 
τὰ δ᾽ ἐλάττω πάντα ἐξαδυνατεῖ-- τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἤτοι ὀκτα- 

- .] / Δ ο ν [ο Ν 
πλάσιον τῇς ἐλαχίστης διέσεως ἢ μικρῷ τινὶ | παντελῶς καὶ 

3 συντεθεὶς Μ νΥ ΒἙ 3: συντιθεὶς Ἐ : ἐντεθεὶς Ματαιατά 4 ὁκουη- 
μεῖναι 5 π ἡ]3 Β φωνῇ Β καθεκάστη Ἡ 8 τι] τε 
ΒΕ 9 λοιποὺς οπι. Ἡ το ἀλλ᾽ ἔστι. . . συνθέσεως οπα. Μ, 
1Ώ ΠΙΑΤΡ. Μς (οι ἵπ τοιαύτη ἵπ τα5.): ΥΒ ἵῃ πιατρ. 5εἆ τοιαύτη εξ τις οπι. 
τοιαύτη τις] τις αὕτη 3 τις οπι. Β 16 γραμμάτων 3 τ] ἑξῆς 
εκ ἐξ ἃς Με: ἐξ ἃς Υ: ἐφεξῆς Ἡ ἀλλήλων Ροςέ κεῖσθαι Ροπῖίι Ἡ 
19 οὐ γὰρ µόνον τὸ μὴ δύνασθαι δ. ὁ. κ. ἐ. ἑ. μελφδεῖσθαι τῆς φωνῆς ἐστίν 
ἹΜαταιατάἁ ὅτι κσοπ]εεῖ: τοῦ οοάᾱ. μὴ 5εε]ιδῖ  δυνατὸν εοπῖεςί : 
δύνασθαι εοἀἀ. διέσις Β 20 μελφδῆσαι «οπῖεοϊ: μελφδεῖσθαι 
οοάἆ, 24 διέσεως] δι ἵπ τα». ΜΡ 
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ἀμελῳδήτῳ ἔλαττον, ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ τῶν δύο διέσεων τονιαίου 
ἔλαττον οὐ δύναται μελῳδεῖν. Οὐ δὴ προσεκτέον εἰ τὸ 
συνεχὲς ὅτε μὲν ἐξ ἴσων ὅτε δ᾽ ἐξ ἀνίσων γίγνεται, | ἀλλὰ 
πρὸς τὴν τῆς µελφδίας φύσιν πειρατέον βλέπειν κατανοεῖν 

τε προθυμούμενον τί μετὰ τί πέφυκεν ἡ φωνὴ διάστηµα 5 
τιθέναι κατὰ µέλος. εἰ γὰρ μετὰ παρυπάτην καὶ λιχανὸν μὴ | - 
δυνατὸν ἐγγυτέρω µελφδῆσαι φθόγγον µέσης, αὕτη ἂν εἴη 
μετὰ τὴν λιχανόν, εἴτε διπλάσιον εἴτε πολλαπλάσιον διά- 

στηµα ὁρίζει (τοῦ) παρυπάτης καὶ λιχανοῦ. Τίνα μὲν οὖν 
τρόπον τό τε συνεχὲς καὶ | τὸ ἑξῆς δεῖ ζητεῖν, σχεδὸν δῆλον 1ο 
2 ω 2 / [ο κ Ν μι / 
ἐκ τῶν εἰρημένων' πῶς δὲ γίγνεται καὶ τί μετὰ τί διάστηµα 

τίθεταί τε καὶ οὐ τίθεται, ἐν τοῖς || στοιχείοις δειχθήσεται. 
ε « κ ΔΝ Ά. λ α Ελ / Ύποκείσθω μετὰ τὸ πυκνὸν ἢ τὸ ἄπυκνον τιθέµενον 

σύστηµα ἐπὶ μὲν τὸ ὀξὺ μὴ τίθεσθαι ἔλαττον διάστηµα τοῦ 

λειπομένου τῆς | πρώτης συμφωνίας, ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ μὴτς 
ἔλαττον τονιαίου" ὑποκείσθω δὲ καὶ τῶν ἑξῆς κειμένων 

/ κ. / μλ « / ά κν φθόγγων κατὰ µέλος ἐν ἑκάστῳ γένει ἤτοι τοὺς τετάρτους 
α . Λ [τοῖς τέτρασι] διὰ τεττάρων. συμιφωνεῖν ἢ τοὺς πέµπτουο 
. λ Αα [τοῖς πέντε] διὰ πέντε ἢ ἀμφοτέρως: ᾧ δ᾽ ἂν τῶν φθόγγων 

μηδὲν ᾖ τούτων συµβεβηκός, ἐκμελῆ τοῦτον εἶναι πρὸς τοὺς οἷς 2ο 
ἀσύμφωνός ἐστιν. Ὑποκείσθω δὲ καὶ | τεττάρων Ύιγνο- 
µένωύ διαστημάτων ἐν τῷ διὰ πέντε, δύο μὲν ἴσων ὧςφ ἐπὶ 
τὸ πολύ, τῶν τὸ πυκνὸν κατεχόντων, δύο δ᾽ ἀνίσων, τοῦ τε 

/ ο / Ν [ο ς Γον ϱ Δ λειπομένου τῆς πρώτης συμφωνίας καὶ τῆς ὑπεροχῆς ᾗ τὸ 
διὰ | πέντε τοῦ διὰ τεσσάρων ὑπερέχει, ἐναντίως τίθεσθαι 25 

1 ἀμελφδήτω] ἠἵητας. Μυ  (ἴἔλαττον Μείροπι: ἐλάττονι ΜΝ 5Η: 
ἐλάττωνι Ἑ τονιαίου Μεϊροια: τονιαίων ΜνἘ: τονιᾶον Β 5 
3 ἔλαττον 54ρτα Ἠηπ. Μακ, οτι. Να, αάά. ἵπ πιατρ. δυνατὸν 
δ)] δὲ Ἡ εἶ οοπ]εοῖ: εἰς οοἆἀ, 7 δυνατὸν οπι. Ἑ : δυνατὴ 3, Ρ 
(δε ἡὶ ἵη Γας.) ϱ τοῦ τεδεεω]ὲ Ματα αγά 19 τε ΟΠ1. Ἡ 
18 μετὰ εοπἰεοϊ: μὲν οοᾶἆ. τὸ ἄπυκνον εχΧ τὸν πυκνὸν (αέ νιἀ.) Μυ 
14 μὴ τίθεσθαι] µετατίθεσθαι Μ 15 λοιποµένου Ἡ 18 τοῖς 
τέτρασι ἀε]. Μεἴροπι 19 τοῖς πέντε ἀε]. Μείροπα 20 εἶναι 
οπι. Ἡ τοὺς οἷς] τούτοις Ἐ 24 λοιποµένου Ἡ ᾗ εκἡ Μυ: 
3 9 τὸ εκ τοῦ Μα (ϐ 8: τὸ Ψ0 επι γα5. ροδἑὸ 25 ὑπερέχει 
Μεΐροπι : ὑπερέχειν «εοςᾱ, 

Ἴ2ο 
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πρὸς τοῖς ἴσοις τὰ [δὲ] ἄνισα ἐπί τε τὸ ὀξὺ καὶ τὸ βαρύ. 
Ὑποκείσθω δὲ καὶ τοὺς τοῖς ἑξῆς φθόγγοις συμφωνοῦντας 
διὰ τῆς αὐτῆς συµ]φωνίας ἑξῆς αὑτοῖς εἶναι. ᾿ Ασύνθετον δὲ 

ὑποκείσθω ἐν ἑκάστῳ γένει εἶναι διάστηµα κατὰ µέλος ὃ ἡ 
ΔΝ . δν / ο) Ε) / ς 

5 φωνη μελφδοῦσα μὴ δύναται διαιρεῖν εἰς διαστήµατα. Ὕπο- 

«κείσθω δὲ καὶ τῶν συµφώ]νων ἕκαστον μὴ διαιρεῖσθαι εἰς 

ἀσύνθετα πάντα μεγέθη. ᾿Αγωγὴ δ᾽ ἔστω ἡ διὰ τῶν ἑξῆς 
φθόγγων (ὧν), ἔσωθεν τῶν ἄκρων, [ὧν] ἕν (ἑκάστου) ἑἕκα- 

/ α ᾱ ο) 2 ο) ο ο Ἀπὸ μη. κ ρ 
τέρωθεν ἀσύνθετον κεῖται διάστηµα" εὐθεῖα δ᾽ ἡ ἐπὶ τὸ αὐτό. 

1 δὲ ἀε]. Μείροπι  τεοπ. ξ τὸ απίε βαρύ οπι. 3 2 τοὺς 
εχ τὸ Μο: τὸ Υ 9 συμφωνοῦντας εΧ συμφώνου τὰς Μς: συμφώνου 
τὰς Ύ 39: καὶ τὸ συμφώνου τὰς ἵπ πιατρ. Β 8 αὑτοῖς Ματαιατά : 
αὐτοῖς «ο. 4 απίε ὃ ππα Πε. εγας. Μ ἡ 5αργα ΠΠ. αάά. Με : 
οπι. Ἡ 39 ἡ απίε ἡ αἀά. Β 5 φωνὴ] ἡ ἵη τας. νο διάστηµα 
Β 5εἆ ἵη ΠΙ8ΤΡ. διαστήµατα Ί πάντα 54ρτα Πη. αἆά. Με: οπι. 5 
8 ὧν αἀάϊάϊ ἔσωθεν εοπ]εοϊ: ἔξωθεν οοὰᾱ.  Ὦἄκρων οοπ]εοϊ: ἀρχῶν 

ο. οοἆᾱ. ὧν 5εο]ιδί : 5αργα Ππ. Ἑ χῶν ὧν εἴ αοο. ἵπ ἓν Με Νὺ; 
 απίεα ἵπ πίτοαιε «ο. Ίαειπα εταε: ἓ 3: ἐν τε]]. ἑκάστου αἀάῑαϊ 
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25 
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ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΗΥΤΕΡΟΝ 

ἨΒέλτιον ἴσως ἐστὶ τὸ προδιιελθεῖν τὸν τρόπον τῆς πρα- 

γµατείας τίς ποτ᾽ ἐστίν, ἵνα προγιγνώσκοντες ὥσπερ ὁδὸν ᾗ 
/ ες / ά » / κα. / .ι ΔΝ βαδιστέον ῥάδιον πορευώµεθα εἰδότες τε κατὰ τί µέρος ἐσμὲν 5 

». Ν Δ ες 3 Δ ΔΝ 
αὐτῆς | καὶ μὴ λάθωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς παρυπολαμβάνοντες τὸ 

πρᾶγμα. Καθάπερ᾽ Αριστοτέλης ἀεὶ διηγεῖτο τοὺς πλείστους 
αν 3 ν α. κν Ν 3 ο ὙἹ / 

τῶν ἀκουσάντων παρὰ Πλάτωνος τὴν περὶ τἀγαθοῦ ἀκρόασιν 
ον) / κ 4. ο! ς / 

παθεῖν. | προσιέναι μὲν γὰρ ἕκαστον ὑπολαμβάνοντα λή- 

ψεσθαί τι τῶν νοµιζοµένων τούτων ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν οἷον το 
ο ς ο ν 9 πι / ν /, 

πλοῦτον ὑγίειαν ἰσχὺν τὸ ὅλον εὐδαιμονίαν τινὰ θαυμαστήν' 

ὅτε δὲ | φανείησαν οἱ λόγοι περὶ µαθηµάτων καὶ ἀριθμῶν 

καὶ γεωμετρίας καὶ ἀστρολογίας καὶ τὸ πέρας ὅτι ἀγαθόν 
) ο! Ωω 4. / / 5 αν 
ἐστιν ἕν, παντελῶς οἶμαι παράδο||ξόν τι ἐφαίνετο αὐτοῖς' 
ο] ς κ ς / αν « 

εἶθ᾽ οἱ μὲν ὑποκατεφρόνουν τοῦ πράγματος οἱ δὲ κατε- τ5 

µέμφοντο. Τί οὖν τὸ αἴτιον; οὗ προῄδεσαν, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

οἱ ἐριστικοὶ | πρὸς τοὔνομα αὐτὸ ὑποκεχῃνότες προσῄεσαν" 
εἰ δέ γέ τις οἶμαι προεξετίθει τὸ ὅλον, ἀπεγίνωσκεν ἂν ὁ 

τν ϱ) » λ ην 2. / ἂ Ρ] [ο 
µέλλων ἀκούειν ἢ εἴπερ ἤρεσκεν αὐτῷ διέµενεν ἂν ἐν τῇ 

εἰρημένῃ ὑπολήψει. | Προέλεγε μὲν οὖν καὶ αὐτὸς ᾿Αριστο- 29 

8 προελθεῖν (δι 5ΗβΓ88ΟΓΤ.) Ἑ 4 τίς Ματαιατά: τί εοᾶά. 
6 παρυπολαμβανόντων Μα, 5εἀ ες 5ΗΡΓα ων 8ο6Γ. ΜΕ ΙΙ πλοῦτον ] 
Ρο5ί ο απίε ν τ85. Μ ὑγείαν ΜΝΥ Β 39 εὐδαιμονίας τιμὴν ἘΕ 
12 δὲ 5µρτα Πη. αἆά. ΜΡ τῇ οἱ οπι. Ίαο, 4 5ΥΙΙαΡΟ. Ἐ. 18 προ- 
εξετίθη Μα Ρταείετ θη ααοά οἳΠ1 ει δαρεΓροβ/ίο αὐ ΜΡ {π τα». απα Ρ]α5 
αππα. Ἠξετα ἀε]εία εγαί ἐπεγίνωσκεν εΧ ἀπεγ. Μ: ἐπεγίνωσκεν 
τε]]. 19 καὶ Ἱπίτα Ππ. απηία ἢ αάάἀ. ΜΕ 2ο εἰλημμένῃ 
Ματαιατά 
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ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ β΄ .. πι 

τέλης δι αὐτὰς ταύτας τὰς αἰτίας, ὡς ἔφη, τοῖς µέλλουσιω 

ἀκροᾶσθαι παρ᾽ αὐτοῦ, περὶ τίνων τ) ἐστὶν ἡ πραγματεία καὶ ρ ρ ἡ πρ 
., Τί. Βέλτιον δὲ καὶ ἡμῖν | φαίνεται, καθάπερ εἴπομεν ἐν 15 

ἀρχῆ, τὸ προειδέναι. Τίγνεται γὰρ ἐνίοτε ἐφ᾽ ἑκάτερα 
« ν 4 Ν ΔΝ ς / . ΔΝ 5 ἁμαρτία" οἳ μὲν γὰρ µέγα τι ὑπολαμβάνουσιν εἶναι τὸ 

μ] / ΔΝ μ] / µάθηµα καὶ ἔσεσθαι ἔνιοι μὲν οὐ µό]νον μουσικοὶ ἀκού- 29 

σαντες τὰ ἁρμονικά, ἀλλὰ καὶ βελτίους τὸ ἦθος,----παρακού- 
σαντες τῶν ἐν ταῖς δείξεσι λόγων ὅτι πειρώμεθα ποιεῖν τῶν 
μελοποιϊῶν ἑκάστην καὶ τὸ ὅλον, τῆς μουσικῆς | ὅτι ἡ 25 

΄πο μὲν τοιαύτη βλάπτει τὰ ἤθη ἡ δὲ τοιαύτη ὠφελεῖ, τοῦτο 
αὐτὸ παρακούσαντες, τὸ δ᾽ ὅτι καθ ὅσον μουσικὴ δύναται 
ὠφελεῖν οὐδ' ἀκούσαντες ὅλως----οἳ δὲ πάλιν ὡς οὐδὲν | ἄλλ᾽ 2ο 
ΑΔ ιό Δ / . 9 ” | ἢ μικρόν τι καὶ βουλόμενοι μὴ εἶναι ἔμπειροι μηδὲ τί ποτ 
ἐστίν. Οὐδέτερον δὲ τούτων ἀληθές ἐστιν, οὔτε γὰρ εὐκατα- 

-αδ φρόνητόν ἐστί τινι ὃς νοῦν ἔχει τὸ µάθηµα----δῆλον δ᾽ ἔσται 
.. προϊόνι[]τος τοῦ λόγου---, οὔτε τηλικοῦτον ὥστ᾽ αὔταρκες 83 

εἶναι πρὸς πάντα, καθάπερ οἴονταί τινες. πολλὰ γὰρ δὴ καὶ 
ἕτερα ὑπάρχει [ἢ] καθάπερ ἀεὶ λέγεται τῷ | μουσικῷ: µέρος ὅ 

γάρ ἐστω ἡ ἁρμονικὴ πραγματεία τῆς τοῦ μουσικοῦ ἕξεως, 
τη ω « ν « ν ο δ / ΄.ᾳο καθάπερ ἥ τε ῥυθμικὴ καὶ ἡ μετρικὴ καὶ ἡ ὀργανική. Λεκτέον 

οὖν περὶ αὐτῆς τε καὶ τῶν μερῶν.| 
Καθόλου μὲν οὖν νοητέον οὖσαν ἡμῖν τὴν θεωρίαν περὶ 1ο 

µέλους παντὸς πῶς ποτὲ πέφυκεν ἡ φωνὴ ἐπιτεινομένη καὶ 
ἀνιεμένη τιθέναι τὰ διαστήµατα. «Φυισικὴν γὰρ δή τινά 15 

1 ἔφη εοπ]εοϊ : ἔφην οοἆᾱ. 8 καὶ ἡμῖν] καὶ οπι. Ἐ 6 μὲν 
ἵπ τα. Μ: δὲ Ρτο μὲν ΒΕ ἔσεσθαι Ροδῖ μὲν Ροπῖε Ματαιατά 
ἀκούοντες (σαν 5ΗΡρΓα5ΟΓ.) Ἑ Ί καὶ οπ. Β παρακούον- 
τες Β ϱ μελωποιῶν 3 ἑκάστην καὶ οπι. Ἐ 11 καὶ απίε 
καθ᾽ ὅσον αάά. Ματηιατά το ἄλλ᾽ ἡ Ματαιβγά: ἀλλὰ οοἀά. 
18 ἔμπειροι οοπ]εοῖ: ἄπειροι οοάἆ. μηδὲ τί ποτ᾽ ἐστίν] µηδέτι 
παρέστιν Ἐ 14 ἀγνοεῖν πρόσεισι Ροδί ποτ᾽ ἐστὶν αἀάἀ. Ματαιατά δὲ] 
γὰρ Εξ ἀληθές ἐστιν] ἐστιν οτι. Ἐ ]αο. 15 ἐστί τινι ὃς νοῦν ἔχει 
εοπ]εεῖ: ἐστιν ὡς νῦν ἔχει εοᾶᾱ. 16 λόγου οπι. Ἑ Ίαο.  αὔταρκες 

ο οπι. Ἐ ἷας. 18 ἡ 5εε]ιςῖ τοῦτο Ρο5ί } αάά. Ἠεδιρια] ἀεὶ 
ο οπ. Ἐ 30 καὶ ἤ μετρικὴ οπι. Ἑ. 23 οὔσης ἡμῖν τῆς θεωρίας Ἡ 

24 δή οπι, Β 
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ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ 

ε . ΔΝ α / ο α 3 « 

φαμεν ἡμεῖς τὴν φωνὴν κίνησιν κινεῖσθαι καὶ οὐχ ὡς ἔτυχε 

διάστηµα τιθέναι. Καὶ τούτων ἀποδείξεις πειρώµεθα λέγειν 
ς / . / ] ς ὁμολογουμένας τοῖς φαινοµένοις, οὐ κα|θάπερ οἱ ἔμπροσθεν, 
οἱ μὲν ἀλλοτριολογοῦντες καὶ τὴν μὲν αἴσθησιν ἐκκλίνοντες 
ς 4. 2 3 [ο μ κ / Ν ὡς οὔσαν οὓκ ἀκριβῆ, νοητὰς δὲ κατασκευάζοντες αἰτίας καὶ 5 
φάσκοντες λόγουφ τέ τινας ἀριθμῶν εἶναι | καὶ τάχη πρὸς 
ἄλληλα ἐν οἷς τό τε ὀξὺ καὶ τὸ βαρὺ γίγνεται, πάντων 
ἀλλοτριωτάτους λόγους λέγοντες καὶ ἐναντιωτάτους τοῖς 
φαινοµένοις' οἱ δ᾽ ἀποθεσπίζοντες ἕκαστα ἄνευ αἰτίας καὶ | 
ἀποδείξεως οὐδ αὐτὰ τὰ φαινόμενα καλῶς ἐξηριθμηκότες. 
Ἡμεῖς δ) ἀρχάς τε πειρώµεθα λαβεῖν φαινοµένας ἁπάσας 
τοῖς ἐμπείροις µουσικῆς καὶ τὰ ἐκ τούτων συμ/|βαίνοντα | 

ἀποδεικνύναι. 

μά ο 

Ἔστι δὴ τὸ μὲν ὅλον ἡμῖν (ἡ) θεωρία περὶ µέλους παντὸς 
μουσικοῦ τοῦ γιγνοµένου ἐν φωνῇ τε καὶ ὀργάνοις. ᾿Ανάγεται 
δ ἡ πραγματεία | εἰς δύο, εἴς τε τὴν ἀκοὴν καὶ εἰς τὴν διά- 
νοιαν. τῇ μὲν γὰρ ἀκοῇ κρίνοµεν τὰ τῶν διαστημάτων 

μεγέθη, τῇ δὲ διανοίᾳ θεωροῦμεν τὰς τῶν (φθόγγων) δυνάµεις. 
Δεῖ οὖν ἐπεθισθῆναι ἕκαστα | ἀκριβῶς κρίνειν. οὐ γὰρ ἔστιν - 
ὥσπερ ἐπὶ τῶν διαγραμμάτων εἴθισται λέγεσθαι: ἔστω τοῦτο 29 
εὐθεῖα γραμμµή,---οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν διαστηµάτων εἰπόντα 
ἀπηλλάχθαι [δεῖ]. ὉὍ μὲν γὰρ γεωµέτρης | οὐδὲν χρῆται τῇ 
τῆς αἰσθήσεως δυνάµει, οὗ γὰρ ἐθίζει τὴν ὄψιν οὔτε τὸ εὐθὺ 
οὔτε τὸ περιφερὲς οὔτ᾽ ἄλλο οὐδὲν τῶν τοιούτων οὔτε φαύλως 
οὔτε εὖ κρίνειν, ἀλλὰ μᾶλλον ὁ τέκτων καὶ | ὁ τορνευτὴς καὶ 25 
ἕτεραί τινες τῶν τεχνῶν περὶ ταῦτα πραγματεύονται" τῷ δὲ 
μουσικῷ σχεδόν ἐστιν ἀρχῆς ἔχουσα τάξιν ἡ τῆς αἰσθήσεως 

- 5 

1 οὐχ εκ οὓκ εί ὡς 5ρτα ΠΠ. Μ 2 λελέγειν ὃ 5 οὖσαν 
Ρο5ί ἀκριβῆ Ρροπῖί Ἡ οὐκ ο. 3 καὶ Ρο5ί δὲ αάά. Ἐ. 1 τὸ 
βαρὺ Ἡ : τὸ οπι, γε]]. Ἑ ἐναντιοτάτους Β ϱ ἀποτερπίζοντες Ἡ 
11 ἁπάσας οπι. Ἡ Ἰας.: ἅπασι Ἡ 14 ἡ τεδεις Ματαιατά 16 τε 
οπι. Β 18 τῶν φθόγγων «οπ]εοῖ: τούτων οοςἆ. 10 ἐπεθισθῆναι] 
ἐπεθι ἵπ τας. ΜΡ : ἐθισθῆναι Ἐ, ἵπ πιαΤΡ. Β 21 οὕτω] Ροδίέ ω Πἱ. 
σ εἴας. Μ 22 ἀπηλλαχθῆναι Ἡ δεῖ 5εο]ιδὶ τῇ αάά. ΜυΡ (Ώ 
93 οὔτε τὸ εὐθὺ οπι. Ἐ 2] ἡ 5Ηρτα Ἱϊπ. αάἀ. Μα (νε] ΜΡ) 
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' ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ β΄ Π. 88 

ἀκρίβεια, οὗ γὰρ ἐνδέχεται φαύλως αἰσθανόμεινον εὖ λέγειν 35 
ο περὶ τούτων ὧν µηδένα τρόπον αἰσθάνεται. "Ἔσται δὲ τοῦτο 

᾿ Φ)άν δαν [ο / ε] ο δ } ο. ο 
-. φανερὸν ἐπ αὐτῆς τῆς πραγµατείας. Οὐ δεῖ δ ἀγνοεῖν, ὅτι 

ἡ τῆς μουσικῆς ξύνεσις ἅμα µένοντός τινος | καὶ κινουµένου 89 
Ἡ ο α - 

5 ἐστὶ καὶ τοῦτο σχεδὸν διὰ πάσης καὶ κατὰ πᾶν µέρος αὐτῆς, 
ν ς ε) ο) ς ο / Σ/ μ κ ὧ . 

ὡς εἰπεῖν ἁπλῶς, διατείνειν. ἈἘὐθέως γὰρ τὰς τῶν γενῶν 

διαφορὰς αἰσθανόμεθα τοῦ μὲν περιέχοντος µένοντος, τῶν δὲ 

µέσων κινουμένων" καὶ πάλιν || ὅταν µένοντος τοῦ μεγέθους 84 
/ ν .. α / ΔΝ / / Ν / Ν τόδε μὲν καλῶμεν ὑπάτην καὶ µέσην, τόδε δὲ παραµέσην καὶ 

το νήτην, µένοντος [γὰρ] τοῦ μεγέθους συμβαίνει κινεῖσθαι τὰς 
τῶν | φθόγγων δυνάµεις' καὶ πάλιν ὅταν τοῦ αὐτοῦ μεγέθους 5 
πλείω σχήµατα γίγνηται, καθάπερ τοῦ τε διὰ τεσσάρων καὶ 
διὰ πέντε καὶ ἑτέρων' ὡσαύτως δὲ καὶ ὅταν τοῦ αὐτοῦ 
διαστήματος ποῦ | μὲν τιθεµένου μεταβολὴ γίγνηται, ποῦ δὲ το 

4 µή. Πάλιν ἐν τοῖς περὶ τοὺς ῥυθμοὺς πολλὰ τοιαῦθ᾽ ὁρῶμεν 
γιγνόµενα" καὶ γὰρ µένοντος τοῦ λόγου καθ᾽ ὃν διώρισται τὰ 
γένη τὰ µεγέθη κινεῖ]ται τῶν ποδῶν διὰ τὴν τῆς ἀγωγῆς 15 
δύναμιν, καὶ τῶν μεγεθῶν µενόντων ἀνόμοιοι γίγνονται οἱ 
πόδες' καὶ τὸ αὐτὸ μέγεθος πόδα τε δύναται καὶ συζυγίαν" 

29 δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ (αἱ διαφοραὶ) αἱ τῶν διαιρέσε]ών τε καὶ 29 
σχημάτων περὶ µένον τι μέγεθος Ὑίγνονται. καθόλου δ 

2 ζω ε Ν ς Ε κ κ - / 
εἰπεῖν ἡ μὲν ῥυθμοποιῖα πολλὰς καὶ παντοδαπὰς κινήσεις 

ο) ς Ν / / ΔΝ ς Ν ς [ο 
κινεῖται, οἳ δὲ πόδες οἷς σηµαινόµεθα τοὺς ῥυθμοὺς ἁπλᾶς 

τε | καὶ τὰς αὐτὰς ἀεί. Τοιαύτην δ ἐχούσης φύσιν τῆς 35 

35 µουσικῆς ἀναγκαῖον καὶ ἐν τοῖς περὶ τὸ ἧρμοσμένον συνε- 

χ οὗ Ματαιατά: οὔτε οοἆἀ. αἰσθανόμενος Ἑ 3 τῶν Β: ὧν 
ΤΠ ΠΙΔΤΡ. 8 ἐπ᾽] ἀπ᾿ Ἡ 4 µένοντος εΧ μὲν ὄντος Μο: μὲν 
ὄντος να Β 5 αὐτῆς οπι. Ἡ 1ο γὰρ 5εε]ιδὶ συμβαίνει 
...« µεγέθους Οπι. 12 Ὑίνεται Μα (5εά η 5Ηρίβ5οΓ. Μο) 
νΕΒ5 13 διὰ πέντε] διὰ 5αρτα Ἰπ. αάά. Μςε: οπι. 95, Β 
(56εά αάά. ἵπ πιατρ.) 14 ποῦ μὲν] ποιοῦμεν Ἡ γίνεται 
9Ε 16 καθ ὃν εκ καθὺὸ Μς: καθὺ 95 Β 1ο τὸ 
αὐτὸ οοπἰεοῖ: αὐτὸ τὸ οοἆἆ. 30 αἱ διαφοραὶ αἀάϊάϊ (διαφοραὶ 
Ροδί σχημάτων αἀάΙάΙι Ματαιατά) αἱ τῶν] αἱ οπι. Εξ Ἡ 21 περι- 

µένοντι 
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Π. 84 

2ο 

35 

ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ 

θισθῆναι τήν τε διάνοιαν καὶ τὴν αἴσθησιν καλῶς κρίνειν τό 
τε µένον καὶ τὸ κι]νούμενον. Απλῶς μὲν οὖν εἰπεῖν τοιαύτη 
τίς ἐστιν ἡ ἁρμονικὴ κληθεῖσα ἐπιστήμη οἵαν διεληλύθαμεν" 
συµβέβηκε ὃ’ αὐτὴν διαιρεῖσθαι εἰς ἑπτὰ µέρη. || 
Ὃν ἐστὶν ἓν μὲν καὶ πρῶτον τὸ διορίσαι τὰ γένη καὶ 

ποιῆσαι φανερόν, τίνων ποτὲ µενόντων καὶ τίνων κινουμένων 
αἱ διαφοραὶ αὗται γίγνονται. Τοῦ|το γὰρ οὐδεὶς πώποτε 
διώρισε τρόπον τινὰ εἰκότως' οὐ γὰρ ἐπραγματεύοντο περὶ 

"τῶν δύο γενῶν, ἀλλὰ περὶ αὐτῆς τῆς ἁρμονίας' οὐ μὴν ἀλλ᾽ 
1ο 

αδ 

29 

25 

3ο 

οἵ γε διατρίβοντες περὶ τὰ ὄργανα διῃσθάνοντο | μὲν ἑκάστου 
τῶν γενῶν, αὐτὸ δὲ τὸ πότε ἄρχεται ἐξ ἁρμονίας χρῶμά τι 
γίγνεσθαι, οὐδεὶς οὐδ) ἐπέβλεψε πώποτ᾽ αὐτῶν. οὔτε γὰρ 
κατὰ πᾶσαν χρόαν ἑκάστου τῶν γενῶν διῃσθάνοντο διὰ τὸ 
µήτε | πάση µελοποιΐας ἔμπειροι εἶναι µήτε συνειθίσθαι 
περὶ τὰς τοιαύτας διαφορὰς ἀκριβολογεῖσθαι. οὔτ᾽ αὐτό 
πως τοῦτο κατέµαθον ὅτι τόποι τινὲς ἦσαν τῶν κινουμένων 
φθόγγων ἐν ταῖς | τῶν γενῶν διαφοραῖ. Δι ἃς μὲν οὖν 
αἰτίας οὐκ ἦν διωρισµένα τὰ γένη πρότερον, σχεδόν εἶσιν αἳ 
εἰρημέναι ὅτι δὲ διοριστέον εἰ µέλλομεν ἀκολουθεῖν ταῖς 
γιγνοµέναις ἐν τοῖς µέλεσι δια|φοραῖς, φΦανερόν. 

Πρῶτον μὲν οὖν τῶν μερῶν ἐστὶ τὸ εἰρημένον' δεύτερον 
δὲ τὸ περὶ διαστημάτων εἰπεῖν, µήδεµίαν τῶν ὑπαρ- 
χουσῶν αὐτοῖς διαφορῶν εἰς δύναμιν παραλιµ|πάνοντα». 
Σχεδὸν δέ, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, αἱ πλείους αὐτῶν εἰσὶν ἀθεώ- 
ρητοι. οὐ δεῖ δ ἀγνοεῖν, ὅτι καθ ἣν ἂν γενώµεθα τῶν 

1 εἰ αΏἲε καλῶς εἰ βουλοίµεθα αηίε κρίνειν αἀά. Ἡ 8 κλειθεῖσα Ἑ 
5 διορίσαι εΧ διωρίσαι Μα 6 ποτὲ οπι. ς - καὶ Ματαιατά: ἢ 
σοςᾱ. 8 διωρισαι (ε 5ΙΡΓαΡΟΓ.) 8 1ο γε] μὲν Ἡ 11 δὲ 
ἵῃ τας. ΜΡ, {ιῇ59ε νἱά, μὲν: μέντοι Ἐ 19 οὔτε Ματαιατᾶ : οὐδὲ 
οοςᾱ, 15 οὐδ Ες 16 κατέµαθον Ματαιατά : κατεµήνυον ἩΗ : 
καταμένονθ) τε]].: καταµαθόντες Μ εἴροπα ὅτε Η 1] ταῖς (ο 
5ΗΡΓΑΡΟΥ.) ἙὮ 20 µέλεσι οοπἰεοϊ: Ὑγένεσι «οἆἁ.: Ῥοβδί τοῖς 
ἀαί µελ Ὦ 5δεἁ ἀε]είαπα 21Ι μὲν οτι. Ἡ. 22 ὑπαρχουσῶν 
εΧ ὑπαρχόντων Μα 28 παραλιμπάνονται (αἱ νίά,) Β: παραλιµ- 
πάνοντες Η 

126 

δ 

1ο 

15 

20 

15 



ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ϱβ’ Π. 85 

ἐκλιμπανουσῶν τε καὶ ἀθεωρήτων διαφορῶν, κατὰ ταύτην 
ἀγνοήσομεν || τὰς ἐν τοῖς µελῳδουμένοις διαφορά». 86 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐστὶν οὐκ αὐτάρκη τὰ. διαστήματα πρὸς τὴν τῶν 
φθόγγων διάγνωσιχ-- -πᾶν γάρ, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, δια]στή- 5 

6 µατος μέγεθος πλειόνων τινῶν δυνάµεων κοινόν ἐστιγ---, 
τρίτον ἄν τι µέρος εἴη τῆς ὅλης πραγµατείας τὸ περὶ τῶν 
φθόγγων εἰπεῖν ὅσοι τ᾽ εἰσὶ καὶ τίνι γνωρίζονται καὶ πό- 
τε]ρον τάσεις τινές εἶσιν, ὥσπερ οἱ πολλοὶ ὑπολαμβάνουσιν, 1ο 
ΔΑ - 
ἢ δυνάµεις καὶ αὐτὸ τοῦτο τί ποτ ἐστὶν ἡ δύναµι.. Οὐδὲν 

πο γὰρ τῶν τοιούτων διορᾶται καθαρῶς ὑπὸ τῶν τὰ τοιαῦτα 
πραγµατευοµένων. | 

Τέταρτον δ ἂν εἴη µέρος τὰ συστήµατα θεωρῆσαι 15 
πόσα τ᾽ ἐστὶ καὶ ποῖ ἄττα καὶ πῶς ἔκ τε τῶν διαστημάτων 

Ν / / Σα / κ. Αα / 
καὶ φθόγγων συνεστηκότα. ΟὈὐδέτερον γὰρ τῶν τρόπων 
| , λ / ω ας 4 ω ἔ Υ ν 2 -ᾱ5 τεθεώρηται τὸ µέρος τοῦτο ὑπὸ | τῶν ἔμπροσθεν' οὔτε γὰρ εἰ 29 
πάντα τρόπον ἐκ τῶν διαστημάτων συντίθεται τὰ συστήµατα 
! καὶ µήδεµία τῶν συνθέσεων παρὰ φύσιν ἐστὶν ἐπισκέψεως 

/ 3 2 « Δ . ωὴ α 3 τετύχηκεν, οὔθ᾽ αἱ διαφοραὶ πᾶσαι τῶν συστηµάιτων ὑπ᾽ οὐ- 35 
Ό Δ αν 

δενὸς ἐξηρίθμηνται. Περὶ μὲν γὰρ ἐμμελοῦς ἢ ἐκμελοῦς 
ἛῬ ε ὧ Σ / « κο ὸ α κ. 2ο ἁπλῶς οὐδένα λόγον πεποίηνται οἱ πρὸ ἡμῶν, τῶν δὲ συστη- 

µάτων τὰς διαφορὰς οἱ μὲν ὅλως οὐκ ἐπεχείρουν ἐξαριθμεῖν | 
-- ἀλλὰ περὶ αὐτῶν µόνον τῶν ἑπτὰ ὀκταχόρδων ἃ ἐκάλουν 29 
ἁρμονίας τὴν ἐπίσκεψιν ἐποιοῦντο---, οἱ δ᾽ ἐπιχειρήσαντες 
οὐδένα τρόπον ἐξηριθμοῦντο, καθάπερ οἱ περὶ Πυθαγόραν 

35 τὸν Ζακύνθιον καὶ ᾿Αγή]]νορα τὸν Μιτυληναῖον. "στι 87 

χ ἐκλιμπανόντων Μα (5εᾷ ουσῶν 5ῤΓα5οΓ. Μο) Υ Β 3: ἐκλιμπανο- 
µένων Ἡ 9 ἀγνοήσωμεν Μ (αί νἰά͵) ν Β 6 ἄν τι Ροςδῖ µέρος 
Ροπῖι Ἡ Π τίνι εκ τίνων οΟἵτ. 9 1Ο καθαρῶς οπι. Ἡ 
19 θεωρεῖσθαι Ἡ 14 τῶν απίε φθόγγων εἰ συστήµατα απῖε συνεστη- 
κότα αάά. Ἡ οὐδέτερον] οὐ εἰ έ ἵπ τας. ΜΤΒ 16 συστήµατα] 
᾿συστή 1π τας. ΜΕ, {αεταῖ {ογίας5ε διαστή το μὲν οπι. Ἡ ᾷ Ἡ 
21 ἀπεχείρουν Ἡ 93 µόνων Ἡ ἑπτὰ ὀκταχόρδων Ἀεςίρῃα] : 
ἑπταχόρδων οοἁᾱ., 5εά ἵπ Μ α ΡοδίεΓ. Πβπα εΧ ἑπτὰ χορδῶν {βοξυπη 
.ν οπι. Ἡ 24 τε ΔπΠίε περὶ Πυθαγόραν εἰ οἱ περὶ απίε ᾿Αγήνορα 
αάά. 

, 
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δὲ τοιαύτη τι ἡ περὶ τὸ ἐμμελές τε καὶ ἐκμελὲς τάξις 
οἵα καὶ ἡ περὶ (τὴν) τῶν γραμμάτων σύνθεσιν ἐν τῷ 

διαλέγεσθαι οὐ γὰρ πάνιτα τρόπον ἐκ τῶν αὐτῶν γραμ- 

µάτων συντιθεµένη ξυλλαβὴ γίγνεται, ἀλλὰ πὼς μέν, πὼς 
ὃ᾽ οὔ. 

Πέμπτον ὃδ᾽ ἐστὶ τῶν μερῶν τὸ πεβὶ τοὺς τόνους ἐφ᾽ 
ὧν τιθέµενα τὰ συ|στήματα μελφδεῖται. Περὶ ὧν οὐδεὶς 
οὐδὲν εἴρηκεν, οὔτε τίνα τρόπον ληπτέον οὔτε πρὸς τί βλέ- 

ο 32 Ν 9 ώ / ρ) / ὧ ον . 
ποντας τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀποδοτέον ἐστίν. ἀλλὰ παντελῶς 

ἔοικε τῇ τῶν ἡμερῶν ἀγωγῇ τῶν | ἁρμονικῶν ἡ περὶ τῶν τόνων 
1 ’ [τῷ Μ κ / 3 . 

ἀπόδοσις, οἷον ὅταν Κορίνθιοι μὲν δεκάτην ἄγωσιν ᾿Αθηναῖοι 

δὲ πέµπτην ἕτεροι δέ τινες ὀγδόην. οὕτω γὰρ οἱ μὲν τῶν 
ἁρμονικῶν λέγουσι βαρύτατον μὲν τὸν | ὑποδώριον τῶν 

ή ε Ν εδ ο / Ν / / τόνων, ἡμιτονίῳ δὲ ὀξύτερον τούτου τὸν μιξολύδιον, τούτου 
ὃ᾽ ἡμιτονίῳ τὸν δώριον, τοῦ δὲ δωρίου τόνῳ τὸν φρύγιον, 
ς ” ο ΔΝ Γφ / 9 / Φζ / πα τν) ὡσαύτως δὲ καὶ τοῦ φρυγίου τὸν λύδιον ἑτέρῳ τόνῳ' ἕτε]ροι 

δὲ πρὸς τοῖς εἰρημένοις τὸν ὑποφρύγιον αὐλὸν προστιθέασιν 
ἐπὶ τὸ βαρύ, οἱ δὲ αὖ πρὸς τὴν τῶν αὐλῶν τρύπησιν βλέ- 
ποντες τρεῖς μὲν τοὺς .βαρυτάτους τρισὶ διέσεσιν ἀπ᾿ 
ἀλλή]λων χωρίζουσιν, τόν τε ὑποφρύγιον καὶ τὸν ὑποδώριον 
καὶ τὸν δώριον, τὸν δὲ φρύγιον ἀπὸ τοῦ δωρίου τόνῳ, τὸν 
δὲ λύδιον ἀπὸ τοῦ φρυγίου πάλιν τρεῖς διέσεις ἀφιστᾶσιν' 
ὡσαύτως δὲ καὶ τὸν μιξολύδιον τοῦ λυδίου. Τί δ᾽ ἐστὶ πρὸς 
ὃ βΒλέποντες || οὕτω ποιεῖσθαι τὴν διάστασιν τῶν τόνων 

/ σον . σ 3 ς 

προτεθύµηνται, οὐδὲν εἱἰρήκασιν. "Ότι δέ ἐστιν ἡ κατα- 

1 τεοπι. Ἡ τὸ αηίο ἐκμελὲς αἀάά. Ἡ ἡ 5αρτα Ππ, αάά. Μα : 
οπι. Ἡ 2 τὴν τεδϊτιί Ματαιατά ᾽ σύνθεσιν Μείροπι: σύνθεσις 
οοὰᾱ. 6 τόνους] Ρτίογ. Πε. ἵπ τας. ΨΡ (Ύα Γογέ. τρόπους) 9 ἐστίν 
οπι. Ἡ το τῇ ... ἄγωγῇ Ππεα 5αράαοία 5 ἡμερῶν] ἡ ἵπ τα». 
ΜΡ, εγαί τῶν μερῶν περ)] τῶν Β: οι. 3 ΙΙ Κορίνθιοα... 
ὀγδόην Ππεα 5αράποία 3 18 εἶναι ροδί μὲν αἆά., τὸν ὑποδώριον 
ΟΠΙ., τὸ ὑποδώριον Ροδί τόνων αάάὰ. Ἡ 14 Ῥγίας τούτου] τούτου Με ζ: 
τούτων Μα τε]].  αΙἴεγιΠι τούτου] τούτου Μς: τούτων τε]]. τΊ πρὸς 
οσα. Ἡ 18 τρίπησιν Ἡ 19 δὲ Ροδί τρισὶ αἀά. Υ 5 Β 91 καὶ 
ο δώ λά ΟΠ1. 25 προτεθύµηνται οὐδὲν εἰρήκασιν 5πρτα ΠΠ. 
αάά. ’ 
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πύκνωσις ἐκμελὴς καὶ πάντα τρόπον ἄχρηστος, φα[νερὸν ἐπ᾽ 5 
αὐτῆς ἔσται τῆς πραγµατείας. 

Ἐπεὶ δὲ τῶν µελφδουμένων ἐστὶ τὰ μὲν ἁπλᾶ τὰ δὲ µε- 

τάβολα, περὶ μεταβολῆς ἂν εἴη λεκτέον, πρῶτον | μὲν αὐτὸ το 
ὅ τί ποτ᾽ ἐστὶν ἡ μεταβολὴ καὶ πῶς γιγνόµενοτ----λέγω δ᾽ οἷον 
πάθους τίνος συµβαίνοντος ἐν τῇ τῆς µελῳδίας τάξει---, 
ἔπειτα πόσαι εἰσὶν αἱ πᾶσαι μεταβολαὶ καὶ κατὰ πόσα | 

διαστήµατα. Περὶ γὰρ τούτων οὐδεὶς οὐδενὸς εἴρηται λόγος 15 
οὔτ᾽ ἀποδεικτικὸς οὔτ᾽ ἀναπόδεικτος. 

Τελευταῖον δὲ τῶν (μερῶν ἐστι) τὸ περὶ αὐτῆς τῆς µε- 
λοποιΐῖας. ᾿Επεὶ γὰρ ἐν τοῖς αὐτοῖς φθόγ|γοις ἀδιαφόροις 29 
οὖσι τὸ καθ᾽ αὑτοὺς πολλαί τε καὶ παντοδαπαὶ μορφαὶ μελῶν 

/ ω ο) Ἀ. ΔΝ .ν .ν 3 γίγνονται, δῆλον ὅτι παρὰ τὴν χρῆσιν τοῦτο γένοιτ) ἄν. 

καλοῦμεν δὲ τοῦτο μελοποιῖαν. Ἡ μὲν οὖν περὶ τὸ ἥρμο- 
σµένον | πραγματεία διὰ τῶν εἰρημένων μερῶν πορευθεῖσα 25 

τοιοῦτον λήψεται τέλος. 
[0 ο λ Ν / ω / Αα 3 ο Ότι δ᾽ ἐζστὶ) τὸ ξυνιέναι τῶν µελφδουμένων τῇ τε ἀκοῇ 

καὶ τῇ διανοίᾳ κατὰ πᾶσαν διαφορὰν τοῖς γιγνοµέ]νοι παρα- 89 

κολουθεῖν (δῆλον)----ἐν γενέσει γὰρ δὴ τὸ µέλος, καθάπερ 
καὶ τὰ λοιπὰ µέρη τῆς μουσικῆς ---. « «« «« «ον 

εκ κε ἐκ δύο γὰρ τούτων ἡ τῆς μουσικῆς ξύνεσίς ἐστιν, 
αἰσθήσεώς τε καὶ µνήµης" αἰσθάνει]σθαι μὲν γὰρ δεῖ τὸ 89 

4 ΄ Ν λ / 2 κ / 
γιγνόµενον, μνημονεύειν δὲ τὸ γεγονός. κατ ἄλλον δὲ τρόπον 

ν] Αα .. . ο) 
οὐκ ἔστι τοῖς ἐν τῇ µουσικῇ παρακολουθεῖν. 

8 µετάβολα Μεῖροπι : ἀμετάβολα εοάά. 5 λέγω] λέ 5 6 τίνος 
οοπ]εοῖ: τινὸς οοάἆ. Ί πᾶσαι Ροδί μεταβολαὶ Ρροπιπί ἘΗ 
8 οὐδεὶς Ρο5ί οὐδενὸς Ροπῖε Ἡ 9 ἀπόδεικτος Β 1Ο μερῶν 
ἐστι τες ει] Μεϊθοπι: τῶν μερῶν ἐστι οπι. Ἐ: μερῶν ἐστι τὸ οπι. 
τε]]. μελοποιΐας Μεῖροπι Ἡ: µελφδίας τε]]. 12 τὺ οτι. Ἡ 
μορφαὶ οτι. Β, 5δεά α σΟἱΓ, 54ρτα ΠΠ. αάά. μελῶν Ρο5ί γίγνονται 
Ῥοπῖ Ἡ 18 παρὰ] πρὸς Ἡ 14 µελωποιῖαν 35 οὖν] αὖ Ὦ 
16 τοιοῦτον εΧ τοιοῦτο Μο: τοιοῦτο Ν Β 3 τῇ ἐστι αἀάϊάϊ 

Ἱ'. ἕκαστον Ροδί µελφδουμένων αάά. Μεΐροπι 18 παρακολουθεῖν 
ο εοπὶεοῖ: παρακολουθεῖ οοἆᾱ. (Ρρο5ί εἲ τα». Μ) 19 δῆλον αἁάῑάϊ 

τὸ 5ργα Ἠπ. αἆά. ΜΕ 31 ἐκ δύο... μουσικῆς ἵπ πιατρ. ΜΕ 
22 αἰσθάνεσθαι μὲν] αι μὲν ε οοἵτ. Β δε εκδ) Με: δ)ΥΒ5 
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ΔΑ. δέ τινες ποιοῦνται τέλη τῆς | ἁρμονικῆς καλου- 

µένης πραγματεία οἱ μὲν τὸ παρασηµαίνεσθαι τὰ µέλη 

φάσκοντες πέρα εἶναι τοῦ ξυνιέναι τῶν µελφδουμένων 

ἕκαστον, οἳ δὲ τὴν περὶ τοὺο αὐλοὺς θεωρίαν καὶ τὸ 

ἔχειν | εἰπεῖν τίνα τρόπον ἕκαστα τῶν αὐλουμένων καὶ ὅ 

πόθεν γίγνεται' τὸ δὴ ταῦτα λέγεω παντελῶς ἐστιν ὅλου 

τινὸς διηµαρτηκότο. Οὖὺ γὰρ ὅτι πέρας τῆς ἁρμονικῆς 

ἐπιστήμης ἐστὶν ἡ παραση|μαντική, ἀλλ᾽ οὐδὲ µέρος οὔὐ- 

δέν, εἰ μὴ καὶ τῇ µετρικῇς τὸ γράψασθαι τῶν µέτρων 

ἕκαστον' εἰ δ) ὥσπερ ἐπὶ τούτων οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι μα 

'τὸν δυνάµενον γράψασθαι τὸ ἰαμβικὸν (µέτρον καὶ εἰδέναι 

τί ἐστι τὸ ἰαμβικόν), | οὕτως ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν µελφδου- 

µένων,---οὐ γὰρ ἀναγκαῖόν ἐστι τὸν γραψάµενον τὸ φρύγιον 

µέλος καὶ εἰδέναι τί ἐστι τὸ Φφρύγιον µέλος---δῆλον ὅτι 

οὐκ ἂν εἴη τῆς εἰρημένης | ἐπιστήμης πέρα ἡ παραση- 

µαντική. Ὅτι δ ἀληθῆ τὰ λεγόμενα καὶ ἔστιν ἀναγκαῖον 

τῷ παρασημαινοµένῳ µόνον τὰ μεγέθη τῶν διαστηµάτων 
διαισθάνεσθαι, φανερὸν γένοιτ᾽ ἂν | ἐπισκοπουμένοι. Ὅ 

γὰρ τιθέμενος σημεῖα τῶν διαστημάτων οὐ καθ’ ἑκάστην τῶν 

ἐνυπαρχουσῶν αὐτοῖς διαφορῶν ἴδιον τίθεται σημεῖον, οἷον 3 

εἰ τοῦ διὰ τεσσάρων τυγχάνουσιν αἱ διαιρέσεις οὖσαι 

πλείους ἃς ποιοῦσιν αἱ τῶν γενῶν διαφοραί, ἢ σχήματα 

πλείονα ποιεῖ ἡ τῆς τῶν ἀσυνθέτων διαστημάτων τάξεως 

. 

ἀλλοίωσις τὸν αὐτὸν δὲ λόγον | καὶ περὶ τῶν δυνάµεων 

ἐροῦμεν ἂς αἱ τῶν τετραχόρδων φύσει ποιοῦσι, τὸ γὰρ 3 

8 τοῦ εκ τὸ ΜΡ 4 τὴν 54ρτα π. αάά. ΜΡ Ί διαµαρτη- 

κότος Ἑ ἀληθὲς Ροςδί γὰρ αάά. Ἡ οὗ Ροδί ὅτι αἀἀ. Ματ- 

αιαγά ο γράψασθαι] γὰρ ἄψασθαι Ἐ 11 τὺν] τὸ ΜΥ 5 
µέτρον . « . ἰαμβικόν τες Ματαιαγά Ί4 καὶ ἄριστά Ύε 
εἰδέναι ἵπ 1Π8ΤΡ. Με (ϐ) Θ καὶ Ρροδὲ ἐστι αάά. Ἡ τη τῷ εχ 

τὸ ΜΡ µόνφ Ἑ 90 ὑπαρχουσῶν Ἡ: ἐνυπαρχουσῶν εκ 
ἐνυπαρχόντων Μα : αὐτοῖς 5αρτα ΠΠ. αάά. Μο 91 εἰ ἵπ τα». ΜΕ 

διὰ 5µρτα ΠΠ. αάά. Μο: οτι. ν Β ἵπ πιατρ. διὰ τεσσάρων} δ' 3 
93 ἃ Ῥοδί πλείονα αάάἀ. Ματαιατά ἡ]ὴ Ες συνθέτων Ἑ 
24 λόγων 3 
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ὑπερβολαίων καὶ νητῶν καὶ µέσων καὶ ὑπατῶν τῷ αὐτῷ γρά- 
φεται σηµείῳ, τὰς δὲ τῶν δυνάμεων διαφορὰς οὐ διορίζει τὰ | 
σημεῖα (ὥστε) µέχρι τῶν μεγεθῶν αὐτῶν κεῖσθαι, πορρωτέρω 
δὲ μηδέν. Ὅτι δ᾽ οὐδέν ἐστι µέρος τῆς συµπάσης ξυνέσεως τὸ 

5 διαισθάνεσθαι τῶν μεγεθῶν αὐτῶν, ἐλέχθη µέν πως καὶ ἐν 
ο «ςὐ/ κ ον Εν ς θ / . 4 ΔΝ ἀρχῇ, ῥάδιον | δὲ καὶ ἐκ τῶν ῥηθησομένων συνιδεῖν' οὔτε γὰρ 

μ. . / ε κ .. / 4 α 

τὰς τῶν τετραχόρδων οὔτε τὰς τῶν φθόγγων δυνάµεις οὔτε τὰς 

τῶν γενῶν διαφορὰς οὔτε, ἁπλῶς εἰπεῖν, τὴν τοῦ συνθέτου 
Δ ΔΝ ο. 3 / . ε 6 . Δ καὶ τὴν τοῦ ἀσυν]θέτου διαφορὰν οὔτε τὸ ἁπλοῦν καὶ µετα- 

Ἱο βολὴν ἔχον οὔτε τοὺς τῶν μελοποιϊῶν τρόπους οὔτ᾽ ἄλλο 
οὐδέν, ὡσαύτως εἰπεῖν, δύ αὐτῶν τῶν μεγεθῶν γίγνεται 

/ κ 4. » Δ ης / 
γνώριµον. Εἰ μὲν οὖν δι ἄγνοιαν τὴν ὑπόιληψιν ταύτην 
δι ο ες , « νο. 2 9 ἐσχήκασιν οἱ καλούμενοι ἁρμονικοί, τὸ μὲν ἦθος οὐκ ἂν εἷεν 
ὴ Ν ν ” ν Δ 9. » ἄτοποι, τὴν δὲ ἄγνοιαν ἰσχυράν τινα καὶ μεγάλην εἶναι παρ 

1 αὐτοῖς ἀναγκαῖον' εἰ δὲ συνορῶντες, ὅτι οὐκ | ἔστι τὸ παρα- 
σηµαίνεσθαι πέρας τῆς εἰρημένης ἐπιστήμης, χαριζόµενοι δὲ 
τοῖς ἰδιώταις καὶ πειρώμενοι ἀποδιδόναι ὀφθαλμοειδές τι 
ἔργον ταύτην ἐκτεθείκασι τὴν ὑπόληψιω, μεγάλην || (ἂν) 
αὖθις αὐτῶν ἀτοπίαν τοῦ τρόπου καταγνοίην' πρῶτον μέν, 

4ο ὅτι κριτὴν οἴονται δεῖν κατασκευάζειν τῶν ἐπιστημῶν τὸν 
Ἰ 

ἰδιώτην----ἄτοπος γὰρ ἂν | εἴη τὸ αὐτὸ µανθάνων τε καὶ 
κρίνων ὁ αὐτόο---., ἔπειθ ὅτι (πέρας) τοῦ ξυνιέναι τιθέντες 

πο κανε 1 ὑπερβολαίων καὶ νητῶν καὶ µέσων καὶ ὑπατῶν εοπἰεςϊ ὑπερ- 
βολαίων καὶ νητῶν] τῆς ὑπερβολαίας Ἡ : ὑπερβολαίας νήτης Ὦ: ὑπερ- 
βολαίας καὶ νήτης Ἐ: ὑπερβολαίας τε]]. (ἵπ πιατρ. Β) μέσων 
καὶ ὑπατῶν] µέσης καὶ ὑπάτης οοἆἆ. 2 διορίζει τὰ Ματαιατά : 
διορίζεται εοςἆἀ. 8 σηµείφ Ἐ ὥστε τες] Ματαιατά 
6 τοῦ ῥηθησομένου Ἡ τὰ κατὰ Ρο5ί γὰρ αάά. εσίρμαι 
8 ὥς αηΏίε ἁπλῶς αἀά. Ἡ τὴν Ἐ : τὰς τε]]. τοῦ συνθέτου 
Μεϊῖθοπι: τῶν συνθέτων οοἆἆ. ϱ καὶ τῶν ἀσυνθέτων διαφορὰς 
Ἡ 1Ο οὔτε α ΟΟΓΓ. 5ΗΡΓΕΣΟΓ. Β μελοποιϊῶν Ὑ: μελοποιῶν 
τε]]. 19 γνωρίµων Ἑ δι) ἄγνοιαν] διάνοιαν Ἡ 14 δὲ] 
δὺ Ἡ 11 ἰδιόταις 3 ἀποδοῦναι Ἡ ὀφθαλμοειδεστι Μα : 
αοοεπί. αου{. 54ρτα ε αἰίεταπῃ, εί τ 54ρτ8 σ αἆά. Μο 18 ἐκτεθήκασι 

ὑπόλειψιν Ἡ ἂν τεδβ τω] Ματαατὰ 19 καταγνοίην] ν 
αάά. ΜΡ 21 ἰδιότην 3 23 πέρας τεςεϊευῖί Ματαιατὰ τοῦ] 
τὸ ΜΥ5ΕΒ: οπ. Εξ 

τν ντ, «κ ολο νι Ἱ 
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φανερόν τι ἔργον ὡς οἴονται ἀνάπαλιν τιθέασιν’ παντὸς γὰρ 

ὀφθαλμοφανοῦς ἔργου πέρας ἐστὶν ἡ ξύνεσι. | τὸ γὰρ ἐπι- 
. ω Ν Αα -. ὁ Δ κ κ . ΔΝ 

στατοῦν πᾶσι καὶ κρῖνον τοῦτ ἔστι. [ἢ] τὰς (δὲ) χεῖρας ἢ 
ν Ν Ἀ λ / Ἂ Ν ω 1] ο ” / 

τὴν φωνὴν ἢ τὸ στόµα ἢ τὸ πνεῦμα [ἢ] ὅστις οἴεται πολύ τι 

διαφέρειν τῶν ἀψύχων ὀργάνων οὐκ ὀρθῶς διανοεῖται: | εἰ δὲ 
κ / / 3 ε / νο κ . 

τὴν ψυχήν που καταδεδυκός ἐστιν ἡ ξύνεσις καὶ μὴ πρόχειρον 
κ . . / / / 

μηδὲ τοῖς πολλοῖς φανερόν, καθάπερ αἵ τε χειρουργίαι καὶ 
Ἀ. ν αν / ε] ον ο) ς / 

τὰ λοιπὰ τῶν τοιούτων, οὐ διὰ τοῦτο ἄλλως ὑπο]ληπτέον 
3” κ / / μ / νλ 

ἔχειν τὰ εἰρημένα. διηµαρτηκέναι γὰρ συµβήσεται τάλη- 

θοῦς, ἐὰν τὸ μὲν κρῖνον µήτε πέρας µήτε κύριον ποιῶμεν, τὸ 

δὲ κρινόµενον κύριόν τε καὶ πέρα». Οὐχ ἧττον δέ | ἐστι 

ταύτης ἡ περὶ τοὺς αὐλοὺς ὑπόληψιο ἄτοπος µέγιστον 

μὲν ον καὶ καθόλου μάλιστα (ἄτοπον) τῶν ἁμαρτημάτων 
Ρ) μἳ ΔΝ 3 3” Ρ] ΔΝ νι ᾱ, / / ι] 

ἐστὶ τὸ εἲς ὄργανον ἀνάγειν τὴν τοῦ ἡρμοσμένου φύσιν' δι 

οὐδὲν γὰρ τῶν | τοῖς ὀργάνοιν ὑπαρχόντων τοιοῦτόν ἐστι τὸ 
ε εως ψι /, / ” νὰ - κ Φα 
ἡρμοσμένον οὐδὲ τοιαύτην τάξιν ἔχον. οὐ γάρ, ὅτι ὁ αὐλος 

τρυπήµατά τε καὶ κοιλίας ἔχει καὶ τὰ λοιπὰ τῶν τοιούτων, 
4 Ν Δ Ν νλ μι ὧ ο Δ “92 3} ΔΝ 

ὅτι δὲ χειρουργίαν τὴν || μὲν ἀπὸ τῶν χειρῶν τὴν" ὃ ἀπὸ 

τῶν λοιπῶν μερῶν οἷς ἐπιτείνειν τε καὶ ἀνιέναι πέφυκε, διὰ 
ο) αν ον Δ κ / 3” νι ον 

τοῦτο συμφωνεῖ διὰ τεσσάρων ἢ διὰ πέντε ἤτοι διὰ πα|σῶν, 
Δ ο ΓΑ / [ή / Ἀ. ο 

ἢ τῶν ἄλλων διαστηµάτων ἕκαστον λαμβάνει τὸ προσηκον 
/ μν / ς / σον 4. ον 

μέγεθος. Πάντων γὰρ τούτων ὑπαρχόντων οὐδὲν ἧττον τὰ 

μὲν πλείω διαµαρτάνουσιν οἱ αὐληταὶ τῆς τοῦ ἡρμοσμένου 
ά λλί δ᾽ Ρ) Ν ὃ / 9) / 9) ἳ 

τάξεως, ὀλί/γα δ᾽ ἐστὶν ἃ τυγχάνουσι ποιοῦντες πάντα ταῦτα, 

καὶ γὰρ ἀφαιροῦντες καὶ παραβάλλοντες καὶ τῷ πνεύµατι 

8 πᾶσι Ροβί ἐπιστατοῦν Ροπῖε Ἡ κρίναν Ἡ Ἰ δεο]αςί : ἵπ τα5. 

Μυ δὲ αἁ ἁῑάϊ 4 ἢ 5εε]αδὶ ὅστις 3 Β: ὅτις εκ εἴ τις (αέ 

νιὰ,) ΜΕ: ὅ τις οἶπι πηβου]α Ρροδιὅ ΥΕ 5 διαφέρειν Ματαιαγα 
Ἡ: διαφέρει τε]]. 6 καταδεδυκός Μεϊροπι: καταδεδυκώς εοᾶᾱ. 
το αὐλοὺς Μεῖροπι: ἄλλους «οςᾱ. 13 ἄτοπον τεςεειῖε Ματαιατά 

τή δι οπι. Ἡ 15 τῶν τοῖς ὀργάνοις ἵπ Τα5. ΜΡ. τὸ οπι. Ἡ 

16 τοιαύτην] ταύτην Ἡ τ] τὰς απίς κοιλίας αάἀ. Ἡ 18 ὅ 

αὐλητὴς απο χειρουργίαν αάά. Ματαιατὰ τὴν μὲν] τὸν μὲν Ἑ 
2ο τὸ απίε διὰ τεσσάρων 844. Ἡ 5 τὸ διὰ πέντε ἢ τὸ διὰ πασῶν Ἡ 

4ἵ λαμβάνῃ Ε 23 αὐληταὶ] αὐλοὶ 3 24 ἃ 5.ρτα ΠΠ. αάά. 

Μυ ἐπιτυγχάνουσι Ἑ {ου ε «οἱτ.) Β. 25 τῷ πγι 5 ς 
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ἐπιτείνοντες καὶ ἀνιέντες καὶ ταῖς ἄλλαις αἰτίαις ἐνεργοῦντες. 
ὥστ᾽ εἶναι | φανερόν, ὅτι οὐδὲν διαφέρει λέγειν τὸ καλῶς ἐν 
τοῖς αὐλοῖς τοῦ κακῶς' οὐκ ἔδει δὲ τοῦτο συμβαίνει», εἴπερ 
τι ὄφελος ἦν τῆς εἰς ὄργανον τοῦ ἡρμοσμένου ἀναγωγῆς, 
ἀλλ᾽ ἅμα τ᾽ εἰς | τοὺς αὐλοὺς ἀνῆχθαι τὸ µέλος καὶ εὐθὺς 
νο ΔΝ 9  . α παν, / 3 .. Ν γ ὁ 

ἀστραβὲς εἶναι καὶ ἀναμάρτητον καὶ ὀρθόν. ἀλλὰ γὰρ οὔτ 

αὐλοὶ οὔτε τῶν ἄλλων οὐθὲν ὀργάνων ποτὲ βεβαιώσει τὴν 
τοῦ ἡρμοσμένου φύσιν’ τάξιν | γάρ τινα καθόλου τῆς φύσεως 
τοῦ ἠρμοσμένου θαυμαστὴν µεταλαμβάνει τῶν ὀργάνων 
ἕκαστον ἐφ᾽ ὅσον δύναται, τῆς αἰσθήσεως αὐτοῖς ἐπιστα- 
τούσης πρὸς ἣν ἀνάγεται καὶ ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ | τῶν κατὰ 

/ ΡΕ] ών κ / α ο ΓΑ Φ µουσικήν. ὮΕὶ (δέ) τις οἵεται, ὅτι τὰ τρυπήµατα ὁρᾷ ταὐτὰ 
ς αμ Λ ν κ ῶ / κ. ) 6 Ἆ ἑκάστης ἡμέρας ἢ τὰς χορδὰς ἐντεταμένας τὰς αὐτάς, διὰ 
τοῦθ᾽ εὑρήσειν τὸ ἡρμοσμένον ἐν αὐτοῖς διαµένον τε καὶ τὴν 
αὐτὴν τάξιν διασῶζον, παν]|ιτελῶς εὐήθης' ὥσπερ γὰρ ἐν 

ταῖς χορδαῖς οὐκ ἔστι τὸ ἡρμοσμένον, ἐὰν µή τις αὐτὸ διὰ 
τῆς χειρουργίας προσαγαγὼν ἁρμόσηται, οὕτως οὐδὲ ἐν τοῖς | 
τρυπήµασι», ἐὰν µή τις αὐτὸ χειρουργίᾳ προσαγαγὼν ἁρμό- 

ο ια) σον λὰ Ρ] φας ς η. ν) ε ε 

σηται. ὅτι δ᾽ οὐδὲν τῶν ὀργάνων αὐτὸ ἁρμόττεται ἀλλὰ ἡ 

αἴσθησίς ἐστιν ἡ τούτου κυρία, δῆλον ὅτι οὐδὲ λόγου δεῖται, 

φανερὸν γάρ. | Θαυμαστὸν δ᾽ εἰ μηδ᾽ εἲς τὰ τοιαῦτα βλέ- 
3 / [ρὴ νά ς 19 α) δα ποντες ἀφίστανται τῆς τοιαύτης ὑπολήψεως ὁρῶντες ὅτι 

1 καὶ ἀνιέντες] ἢ ἀνιέντες Ἡ καὶ ταῖς] ἐν ταῖς Ἐ 8 κακῶς] 
καλῶς Β: οπι. ξ τοῦτο] τὸ Μ Ἐ: τοῦ 3 4 εἷς ὄργανον τοῦ 
ἡρμοσμένου Μεῖροπα: εἷς τὸ ἡρμοσμένον ὄργανον «οςἆ. 5 µάλος Ἡ 
6 ἀστραβὲς εκ ἀστραβές, ἀεἰπάε ο Πε. εΓ5. ΜΡ: ἄστραβές τε Ἑ 
Ί ἄλλων ἵπτας. ΜΕ οὐθὲν Ροδί ὀργάνων Ροπίε Ἡ 8 ἧρμοσμένου 
φύσιν. τάξιν γάρ τινα καθόλου τῆς φύσεως τοῦ (αΠίε τοῦ Τᾷ5.) ἵπ ΠΠΑΤΡ. 
ΜΡ : φύσιν (οπι. καὶ 5εά 5πρτα ΠΠ. αάἀ.) γὰρ τῆς καθόλου φύσεως (τῆς 
η τ85. ἵηῃ 4 τινα νε] τις εταῖ, απίε φύσεως 3 ΠΕ. ετα».) ΥΕ: επι Β 
5εἀ Ίη πια:6. τάξιν ιέ 5ογίρίυταο ἀἰδοτεραπί]α Ρτο φύσιν: τάξιν. καὶ 
γὰρ τῆς καθόλου φύσεως 3 το απίε ἐφ᾽ 4 Πτι. εγα. Μ αὐτοῖς] 
αὐτῆς Β ἐπιταττούσης ΕΚ το εἶ] εἰς ΒἙ δὲ τεςεαῖε Ματαιατά 
(41εΡ. Η) ταῦτα Μαν Β5 τ ἠοπι ΜΥ 5 Β τή τεοπι. 
15 αὐτὴν οπι. Ἡ διασώ(ων Μα: διασῶζ(ον ΜΕ τε]]. 16 διὰ τῆς 
οπι. Ε, 5ωρτα 1π. αάά. ΜΟ 1] χειρουργίᾳ Ε ἁρμόσειται (η 
5ΗρΓα5οΟΓ.) Β οὕτως. .. ἁρμόσηται οτι. Ἡ το τῶν οπι. Ἡ 
90 µυρία (κυ 51ΡΓ8 µυ 5ογ.) Ἡ οὔτε Ἡ λόγον Β Ἡ 4 

25 

11.42 

20 

26 

3ο 

458 

1ο 



ΠΠ. 48 

15 

20 

25 

3ο 

44 

1Ο 

15 

ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ 

κινοῦνται οἱ αὐλοὶ καὶ οὐδέποθ) ὡσαύτως ἔχουσιν ἀλλ᾽ ἕκαστα 
τῶν αὐλουμένων μεταβάλλει | (κατὰ) τὰς αἰτίας ἀφ᾽ ὧν 
αὐλεῖται. Σχεδὸν δὴ φανερόν, ὅτι δ οὐδεμίαν αἰτίαν εἷς 
τοὺς αὐλοὺς ἀνακτέον τὸ µέλος, οὔτε γὰρ περα τὴν 
τοῦ ἧρμοσμένου τάξω [τὸ εἰρημένον] ὄργαναν οὔτ”, εἴ τις | 6 
ᾠήθη δεῖν εἰς ον τι ποιεῖσθαι τὴν ἀναγωγήν, εἷς τοὺς 

αὐλοὺς ἦν ποιητέον, ἐπειδὴ µάλιστα πλανᾶται καὶ κατὰ τὴν 
αὐλοποιῖαν καὶ κατὰ τὴν χειρουργίαν καὶ κατὰ τὴν ἰδίαν 
φύσιν. 

Α. μὲν οὖν προδιέλθοι τις ἂν περὶ τῆς ἁρμονικῆς καλου- 
µένης πραγµατείας σχεδόν ἐστι ταῦτα" µέλλοντας δ᾽ ἐπι- 
χειρεῖν τῇ περὶ τὰ στοιχεῖα πραγµατείᾳ δεῖ προδιανοηθῆναι 
τὰ τοι]άδε' ὅτι οὐκ ἐνδέχεται καλῶς αὐτὴν διεξελθεῖν μὴ 
προὐπαρξάντων τριῶν τῶν ῥηθησομένων: πρῶτον μὲν αὐτῶν 
τῶν φαινομένων καλῶς ληφθέντων, ἔπειτα διορισθέντων ἐν 
αὐτοῖς τῶν || τε προτέρων καὶ τῶν ὑστέρων ὀρθῶς, τρίτον δὲ 
τοῦ συµβαίνοντός τε καὶ ὁμολογουμένου κατὰ τρόπον συν- 
οφθέντος" ᾿Επεὶ δὲ πάσης ἐπιστήμης, ἥ τις ἐκ προβλη|µάτων 

/ / Β] ν νι ην ἅ α Φ 
πλειόνων συνέστηκεν, ἀρχὰς προσῆκόν ἐστι λαβεῖν ἐξ ὧν 

/ ν8 κ. κ 2 3 α) 3” δεω(θήσεταὶ Τὰ μετὰ τὰς ἀρχάς, αμα ἂν εἴη λαμβάνειν 
προσέχοντας δύο τοῖσδε' πρῶτον μὲν ὅπως ἀληθές τε καὶ | 
φαινάµενον ἕκαστον ἔσται τῶν κορώνα προβλημάτων, 
ἔπειθ' ὅπως τοιοῦτον οἷον ἐν πρώτοις ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως 
συνορᾶσθαι τῶν τῆς ἁρμονικῆς πραγματεία» μερῶν' τὸ γάρ 

-- 

1 

ο 

5 

ν 

πως ἀπαιτοῦν ἀπόδειξιν | οὐκ ἔστιν ἀρχοειδέ. Καθόλου 25 
ὃ) ἐν τῷ ἄρχεσθ 1 ὅ ἠτ᾽ εἰς τὴ ὢ ἄρχεσθαι παρατηρητέον, ὅπως μήτ᾽ εἰς τὴν 
ὑπερορίαν ἐμπίπτωμεν ἀπό τινος φωνῆς ᾗ κινήσεως ἀέρος 

1 Ροδί αὐλοὶ ΠΠπι νετρΙπι οΓα5. Μ 9 κατὰ τεδυ]έ Μεἴροπι 
8 δη] δὲ Ἡ 4 µάλος Ἡ 5 τὸ εἱρημένον 5εο]ιβὶ εἰ ΟΙ. 
ΜΥΕΣ 6 ἀγωγήν ΜΝΘΓΕ Η 1 ἦν] ἣν εκ ἦν Μὺ : ἣν 
Υ 5 Β, Ἡ (απίε εἷς τοὺς) ὃ καὶ κατὰ τὴν χειρουργίαν ἵπ πιατς. ΜΡ 
1ο προέλθοι Ἑ Ιηῃ ΠΙΒΤΡ. 17 τὸν απΠίε τρόπον αάά. ΜΝΥΕ 
συναφθέντος Ἡ 18 ἐπεὶ εκ ἐπὶ ΜΡ 19 προσέχοντα Ἡ 
34 µέτρων Ἡ 25 πῶς 3 ἀπετοῦν Ἡ 96 τὴν οπι. ν 3 
αΊ ἐμπίπτωμεν] Ίας. πτωµεν Ἐ : ἐμπίπτομεν Ἡ ᾗ οοπ]εοῖ: ἢ οοάά, 
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ἀρχόμενοι, μήτ᾽ αὖ κάµπτοντες ἐντὸς πολιλὰ τῶν οἰκείων 
| ἱυυ -υ ν  ρ  .. ο ο να. 

/ ὰ / 3 / κ / . 
Τρία γένη τῶν µελῳδουμένων ἐστίν' διάτονον χρῶμα 

. / ς 3. / ο ς / 5 ἁρμονία. αἱ μὲν οὖν διαφοραὶ τούτων ὕστερον ῥηθήσονται" 
Γ) .] ος ὃν | / Φ ο.” / 3 

τοῦτο δ᾽ αὐτὸ ἐκκείσθω, ὅτι πᾶν | µέλος ἔσται ἤτοι διάτονον 
Α Δ 
ἢ χρωματικὸν ἢ ἐναρμόνιον ἢ μικτὸν ἐκ τούτων ἢ κοινὸν 

τούτων. 

Δευτέρα δ᾽ ἐστὶ διαίρεσις τῶν διαστημάτων εἶναι τὰ μὲν 
το σύμφωνα τὰ | δὲ διάφωνα. γνωριµώταται μὲν δοκοῦσιν εἶναι 

Φ , . ω Γ Ὡ / 
αὗται δύο τῶν διαστηματικῶν διαφορῶν, ἡ τε µεγέθει δια- 

Φέρουσιν ἀλλήλων καὶ ᾗ τὰ σύμφωνα τῶν διαφώνων' περιέ- 

χεται δ᾽ ἡ ὑστέρα ῥηθεῖσα || διαφορὰ τῇ προτέρᾳ, πᾶν γὰρ 
σύμφωνον παντὸς διαφώνου διαφέρει µεγέθει. ᾿Επεὶ δὲ τῶν 

α5δ συμφώνων πλείους εἰσὶ πρὸς ἄλληλα διαφοραί, µία τις ἡ | 
». η) / ΄ ο Σ} ΔΝ ε . γνωριµωτάτη αὐτῶν ἐκκείσθω (πρώτη): αὕτη δ᾽ ἐστὶν ἡ κατὰ 

μέγεθος. Ἔστω δὴ τῶν συμφώνων ὀκτὼ μεγέθη" ἐλάχιστον 

μὲν τὸ διὰ τεσσάρωγ-- συμβαίνει δὲ τοῦτο (αὐτῇ) τῇ τοῦ 
-.. Κμέλους) φύσει ἐλάχιστον εἶναι. σημεῖον δὲ | τὸ μελφδεῖν 
2ο μὲν ἡμᾶς πολλὰ τοῦ διὰ τεσσάρων ἐλάττω, πάντα μέντοι 

διάφωνα---. δεύτερον δὲ τὸ διὰ πέντε, ὅ τι δ᾽ ἂν τούτων 
ἀνὰ µέσον ᾗ μέγεθος πᾶν ἔσται διάφωνον. τρίτον (5) ἐκ 
τῶν εἰρημέινων συμφώνων σύνθετον τὸ διὰ πασῶν, τὰ δὲ 

4 ΜΕ ἵπ πιατςρ. ἀρχή ὉΥΌ ἵη ΠΙαΤΡ. πόσα γένη µελφδίας ῥἐστίν ἵπ5. 
ΜΡ: οπι. Εξ 5 ἁρμονία] υἱἀ. {αΐδδε ἁρμονίαν Μ 6 µάλος Η 

το εκ ὅτε Μα (Ρ 1) Πέἐκοπ.ΜΝΕΒΤΕ 5 9 ἐστὶν Ρος 
-... διαστημάτων Ροπῖί Ἡ Ροςί ἐστὶ απα Πέ. εγας., νιά. {αΐδ5ε ἐστὶν Μ 
ο 19 διαφώνων εκ διαφορῶν Μα 138 ἐν απίε τῇ αάά. Ἡ 14 παντὸς 
ο οπι. εἴ µεγέθει απΠίε διαφώνου Ῥοπῖί Ἡ ὅρα Πορφύριον ἐν τῷ εἰς 

Αρμονικὰ τοῦ Πτολεμαίου ὑπομνήματι ἵπ πιατρ. Ἡ 16 πρώτη 
τεςΏτιὲ Ματαιατᾶ, 5εἀ απίε ἐκκείσθω Ρροπίΐ 18 συµβέβηκε δὴ Ἡ 
αὐτῇ τες Ἰλεδίρ]ια] τῇ οπι. Ὦ τοῦ Β: αὐτοῦ ΜΝ5Ε: 
αὑτοῦ Ἡ 19 µέλους τεςεϊαῖε ΓεςερῃΏαὶ «39ο πολλὰοπ. 
33 ἀνὰ µέσων Ἑ ἔσται Ἡ : εἶναι τε]]. Ροςέ εἶναι αἀἀ. λέγομεν 
Ματαιατά δ) γεςεωῖὲ Ματαιατά 93 συντεθὲν Ἡ 
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. / τούτων ἀνὰ µέσον διάφωνα ἔσται. Ταῦτα μὲν οὖν λέγομεν 
κ .ν / Ν κ ων ϱ ἃ παρὰ τῶν ἔμπροσθεν παρειλήφαμεν, περὶ δὲ τῶν λοιπῶν 

ἡμῖν αὐτοῖς διοριστέον. | Ἡρῶτον μὲν οὖν λεκτέον, ὅτι πρὸς 
ο ν ω ω , / / αμα τῷ διὰ πασῶν πᾶν σύμφωνον προστιθέµενον διάστηµα τὸ 

ον / ω γιγνόµενον ἐξ αὐτῶν μέγεθος σύμφωνον ποιεῖ. καὶ ἔστιν 
ἴδιον τοῦτο τὸ πάθος τοῦ συμφώνου | τούτου, καὶ γὰρ ἐλάτ- 
Τονος προστεθέντος καὶ ἴσου καὶ μείζονος τὸ γιγνόµενον ἐκ 
τῆς συνθέσεως σύμφωνον γίγνεται τοῖς δὲ πρώτοις συµ- 

/ ϱ) κά .ν ” κ ΔΝ ς φώνοι οὗ συμβαίνει τοῦτο, οὔτε γὰρ τὸ ἴσον ἑκατέρῳ 
αὐτῶν συντεθὲν τὸ ὅλον σύμφωνον ποιεῖ οὔτε τὸ ἐξ ἕκα- 

/ ε) αν Ν .ν κ .. / ώ ει) Λ.Α τέρου αυτῶν καὶ τοῦ διὰ πασῶν συγκείµενον, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
διαφωνήσει τὸ ἐκ τῶν εἰρημένων συμφώνων συγκείµενον. 

ἘΤόνος δ’ ἐστὶν ᾧ τὸ διὰ πέντε || τοῦ διὰ τεσσάρων μεῖζον" 
τὸ δὲ διὰ τεσσάρων δύο τόνων καὶ ἡμίσεο,. Τῶν δὲ τοῦ 
τόνου μερῶν μελφδεῖται τὸ ἥμισυ, ὃ καλεῖται ἡμιτόνιον, καὶ 

λ ρ. / Δ ο) ά Ἀ. μ) τὸ τρίτον µέρος, | ὃ καλεῖται δίεσι χρωματικὴ ἐλαχίστη, 
ΔΝ μι / Δ ο) / Ρ] / μ] καὶ τὸ τέταρτον, Ὁ καλεῖται δίεσις ἐναρμόνιος ἐλαχίστη: 

τούτου δ᾽ ἔλαττον οὐδὲν μελῳδεῖται διάστηµα. Δεῖ δὲ 
πρῶτον μὲν τοῦτο αὐτὸ μὴ ἀγνοεῖν, ὅτι | πολλοὶ ἤδη διή- 

ς µαρτον ὑπολαβόντες ἡμᾶς λέγειν ὅτι ὁ τόνος εν (τρία ἢ) 

15 

τέσσαρα ἴσα διαιρούµενος μελῳδεῖται. συνέβη ὃ᾽ αὐτοῖς ᾿ 
ο) μν ον ΔΝ ο) ο οφ / ΄ ο) τουτο παρὰ τὸ µη κατανοεῖν ὅτι ἕτερόν ἐστι τό τε λαβεῖν 

- Ν ΔΝ / / / ω τρίτον µέ]ρος τόνου καὶ τὸ διελόντα εἰς τρία τόνον µελφδεῖν. 
ἔπειτα ἁπλῶς μὲν οὐθὲν ὑπολαμβάνομεν εἶναι διάστηµα 
ἐλάχιστον. 

Ν 

1 ἀνὰ µέσων Ἡ διάφωνα εἶναι λεγόμεν. Ταῦτα μὲν οὖν παρὰ 
Ματαιατὰ (δ. ε. λεγόμενα τ. µ. ο. π. Ροτρηγτίις) ἔσται Ἡ : εἶναι 
τα]. . 8 μὲν 5µρτα ΠΠ. αάά, ΜΡ 4 τῷ] τὸ 3 Η Β ἵπ ππατρ. 
5 ποιεῖται Ἡ 7 μεγέθους Ροδί μείζονος αάάἀ. Ἡ γιγνόμενον 
Ματαιατά : λεγόμενον οοἆᾱ. : γενόμενον Ῥοτρηντίις 9 οὗ 54ργα 
η. αάά. ΜΡ πάθος Ροδί τοῦτο αἆά. Ἡ ΙΙ δὶς τεθέντος ρο5ί 
αὐτῶν αάά. Μεϊΐροπι ἀεὶ διαφωνήσει] ἡ διαφώνησις ΜΝΕΒ5: ἡ 
διαφώνησις 18 τοῦ] καὶ Ἰ. -Ἱ4 ἡμίσεως Β Ἡ 17 καὶ 
... ἐλαχίστη οπι. Ἡ ὃ ΚΕ: οπι. τε]]. 290 ὑπολαβόντες εχ 
ὑπολαβόντας ΜΡ τρία ἢ τες Ματαιιατά 91 αὐτοῖς Ρος 
τοῦτο Ῥοπίε Ἡ 94 ἔπειθ) ἁπλῶς 9 
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ς κ . Γὰ Δ / μ] ΄ 
Αἱ δὲ τῶν γενῶν διαφοραὶ λαμβά]νονται ἐν τετραχόρδῳ 

9 Φ/ Ἂ Αν δι ο / Φε» ς ά .. κι χ τοιούτῳ οἷόν ἐστι τὸ ἀπὸ µέσης ἐφ᾽ ὑπάτην, τῶν μὲν ἄκρων 
µενόντων, τῶν δὲ µέσων κινουμένων ὁτὲ μὲν ἀμφοτέρων 
ὁτὲ δὲ θατέρου. ᾿Ἐπεὶ δ) ἀναγκαῖον τὸν κινού]μενον Φθόγ- 

γον ἐν τόπῳ τινὶ κινεῖσθαι, ληπτέος ἂν εἴη τόπος ὡρισμένος 
ἑκατέρου τῶν εἰρημένων φθόγγων. «Φαίνεται δὴ συντονω- 
τάτη μὲν εἶναι λιχανὸς ἡ τόνον ἀπὸ µέσης ἀπέχουσα, | 

ο ολ ο / / / »Σς ρ / ποιεῖ δ᾽ αὕτη διάτονον γένος, βαρυτάτη δ᾽ ἡ δίτονον, γίγνεται 

ὃ αὕτη ἐναρμόνιος ὥστ᾽ εἶναι φανερὸν ἐκ τούτων, ὅτι 
τονιαῖός ἐστιν ὁ τῆς λιχανοῦ τόπος. τὸ δὲ παρυπάτης (καὶ 
ς / / 3” κ φ ε) / / 
ὑπάτης) διάστηµα ἔλαττον μὲν ὅτι οὐκ ἂν γένοιτο διέσεως || 

ἐναρμονίου Φανερόν, ἐπειδὴ πάντων τῶν μµελῳδουμένων 
3 { / 3 / μι / σ ον Δ .. 2 κ. ἐλάχιστόν ἐστι δίεσις ἐναρμόνιος' ὅτι δὲ καὶ τοῦτο εἷς τὸ 
διπλάσιον αὔξεται, κατανοητέον. ὅταν | γὰρ ἐπὶ τὴν αὐτὴν 

αν / ο Ν ῴ / Ν ε / Ἱδ'τάσιν ἀφίκωνται ἥ τε λιχανὸς ἀνιεμένη καὶ ἡ παρυπάτη 

20 

αχ / η ὁ ο ε / ς / ο 2 . ἐπιτεινομένη, ὁρίζεσθαι δοκεῖ ἑκατέρας ὁ τόπος. ὥστ᾽ εἶναι 
/ οφ 2 / / νο) τν .) Δ ς Φν φανερόν, (ὅτι οὐ µείζων διέσεως ἐλαχίστης ἐστὶν ὁ τῆς 

παρυπάτης τόπος. δη δέ τινες θαυμάζουσι) πῶς ἐστι 
λιχανὸς κινηθέντος ἑνὸς ὅτου | δήποτε τῶν µέσης καὶ λιχανοῦ 
διαστημάτων: διὰ τί γὰρ µέσης μὲν καὶ παραµέσης ἕν ἐστι 

/ λ / 4. / ὃν” / Δ . Ελ 
διάστηµα καὶ πάλιν αὖ µέσης τε καὶ ὑπάτης καὶ τῶν ἄλλων 
σ ΔΝ .. ον / .. ΔΝ / ΔΝ .. ὅσοι (μὴ) κι]νοῦνται τῶν φθόγγων, τὰ δὲ µέσης καὶ λιχανοῦ 
διαστήματα πολλὰ θετέον εἶναι κρεῖττον γὰρ τῶν φθόγγων 

2 τῶν 5"ρτα Ἡπ. αἀά. ΜΕ 8 δὲ 5αρτα Ἡπ. αάά. ΜΕ: οπι. Β 
δὲ µέσων Ἡ : µέσων δὲ τε]]. ἀμφοτέρων εκ ἀμφοτέρου (αἲ νῖά.) ΜΡ 
4 ἐπεὶ δ ἂν Μ: ἐπειδὰν Υ Β 5 5 ληπτέος] τέος οοττ. ΜΡ 
6 ἑκατέρου Ματαιιατά : ἑκατέρων οοᾱ. δ)] μὲ Β 8 αὕτη Η: 
αὐτῆ ΜΝΕΒ 35: αὐτὴ ἘἙ . βαρυτάτη δὲ ἡ δί ἵπ τα». ΜΕ ἡ οσα. 3 
το καὶ ὑπάτης τες εί Ματαιατά ΙΙ ἔλαττον Μο ἵῃπ πιαῖς. Β: 
ἐλάττονι Μαν 5 Β ὅτι οπι. Ἐ 12 τούτων ροδῖ πάντων αάά. Ἡ 
15 τάσιν] τάξιν Ἡ ἡ παρυπάτη] ὑπαρυπάτη Β 16 δρίζεσθαι 
Ματαιατά: ὡρίσθαι Ἐ : δρίσθαι ἵη πιατρ. Β: ὁριεῖσθαι τε]]. ὁ οτι. Ἡ 
τ] ὅτι ... θαυμάζουσι τε5εθαῖε Φεαάεπιαπά 19 κιπιθέντος Β: 
τεθέντος Ματαιαγὰ 20 παραµέσης ΕΧ παραµέσου ς : παραµέσου 
Ύ Β: παρὰ µέσου Ἑ 21 αὖ εκ αὐλοὶ (λοὶ ετας.) Μῦυ καὶ ὑπάτης 
οπι, Ιῃ ΠΙΤΕΡ. Ἑ 290 μὴ τεςεϊεαῖε Μείροπι κινοῦνται Ἐ : κινοῦσι 
εκ κεινοῦσι (αἳ νῖά.) ΜΕ : κινοῦσι τε]]. 
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τὰ ὀνόματα κινεῖν µηκέτι καλοῦντας λιχανοὺς τὰς λοιπάς, 
ν ε / Ν νο ω ο 

ἐπειδὰν ἡ δίτονος (λιχανὸς) κληθῇ ἢ τῶν ἄλλων µία ἥτις 
ο) 4. [ο κ « Αν ’ ΔΝ Ν 

ποτ᾽ οὖν. δεῖν γὰρ | ἑτέρους εἶναι Φθόγγουε τοὺς τὸ ἕτερον 

μέγεθος ὁρίζοντας' ὡσαύτως δὲ δεῖν ἔχειν καὶ τὰ ἄντι- 
έφοντα. τὰ γὰρ ἴσα τῶν θῶν τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι 5 στρέφοντα. γὰρ μεγεθῶν τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασ 

περιλη|πτέον εἶναι. Πρὸς δὴ ταῦτα τοιοῦτοί τινες ἐλέχθησαν 
λόγοι πρῶτον μὲν ὅτι τὸ ἀξιοῦν τοὺς διαφέροντας ἀλλήλων 
φθόγγους ἴδιον μέγεθος ἔχειν διαστήµατος µέγα τι κινεῖν 
ἐστιν ὁρῶμεν γὰρ | ὅτι νήτη μὲν καὶ µέση παρανήτης καὶ 
λιχανοῦ διαφέρει κατὰ τὴν δύναμιν καὶ πάλιν αὓ παρανήτη 

τε καὶ λιχανὸς τρίτης τε καὶ παρυπάτης, ὡσαύτως δὲ καὶ 
οὗτοι παραµέσης τε καὶ ὑπάτης----καὶ διὰ ταύτην || τὴν αἰτίαν 
ἴδια κεῖται ὀνόματα ἑκάστοις αὐτῶγ---, διάστηµα δ' αὐτοῖς μ ημ 
πᾶσιν ὑπόκειται ἕν, τὸ διὰ πέντε, ὥσθ ὅτι μὲν οὐχ οἷόν τ᾽ 

ἀεὶ τῇ τῶν φθόγγων δια|φορᾷ τὴν τῶν διαστηματικῶν µεγε- 

θῶν διαφορὰν ἀκολουθεῖν φανερόν. "Ότι δ᾽ οὐδὲ τοὐναντίον 
ἀκολουθεῖν θετέον, κατανοήσειεν ἄν τις ἐκ τῶν ῥηθησομένων. η] 

ἩΠρῶτον μὲν οὖν εἰ καὶ καθ ἑκά/στην αὔξησίν τε καὶ ἐλάτ- 
τωσιν τῶν περὶ τὸ πυκνὸν γιγνοµένων ἴδια ζητήσομεν ὀνό- 
µατα, δῆλον ὅτι ἀπείρων ὀνομάτων δεησόµεθα, ἐπειδήπερ ὁ 
τῆς λιχανοῦ τόπος εἰς ἀπείρουε τέµνεται τοµά». || Ὃφ ἀληθῶς 
γὰρ τίνι ἄν τις προσθεῖτο τῶν ἀμφισβητούντων περὶ τὰς τῶν 

ω / δν) κ Δ μι ν, λεν ί έ 
γενῶν | Χρόας; οὗ γὰρ δὴ πρὸς τὴν αὐτὴν διαίρεσιω βλέ- 

1 τὰ αἆά. ΜΕ 9 ἡ] ἡ εοἆά.: ἢ ἡ Ματαιατά δίττονος Ἐ. 
λιχανὸς αἀάῑάΙ: οὕτω Ματαιατά ἥτις τεποναί ΜΡ αεσεπί. αάά. Μο: 
ἦτις οΙΠῃ Τ85. 54ρτα Μη. 8. δεῖν Ματαιατά : δεῖ οοἆἆ. τὸ οπι. 3 
4 δεῖ Ἡ 5 γὰρ ἶσα Ξιπάεπιαπά: πάρισα εοςᾱ. : δ᾽ Ίσα Ματαιιατά 
6 τοιοῦτοί] οὗτοί Ἡ ἐλέχθησαν] έ ἵπ τα. Μς (3) ϱ παρανήτης 
εΧ παρανήτην ΜΡ το δ᾽ Ροδί πάλιν αάά. Ἡ ΤΙ παρυπάτης] 
ὑπάτης Ἐ 1ο ὑπάτης] νήτης Ἡ 18 αὐτῶν 54ρτα ΠΠ. αάά. 
οογ. Ὦ 4 ἕν, τὸ οοπ]εοϊ: ἐν τῷ οοςἆ. 15 διαστημάτων Ἡ 
1] ἀκολουθεῖν θετέον εοπ]εοῖ: ἀκολουθητέον οοἆἆ. 18 εἰ καὶ] καὶ 
οπι. Ἡ ἐλάττοσιν 3 19 (ητήσωµεν ΜΥ 9 Β 8ο δεησόµεθα] 
ησό ἵπ τα». ΝΡ τ 9Ί τέμνεται Ροδί τομὰς Ῥοπῖι Ἡ ὡς 
ἀληθῶς . . . διαιρέσεων 1εββ. ἵπ οοἆᾱ. Ροδί διαµένειν ἵπ Ρ. 149, ]. 1: 
οτάίπεπι πιπίανί 93 προσθεῖτο ΕΧ προσθοῖτο Μο: προσθοῖτο ν Β 8 
ἀμφισβητούτων (ν 54Ρρία5εΓ.) Β 
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ποντες πάντες οὔτε τὸ χρῶμα οὔτε τὴν ἁρμονίαν ἁρμοττόνται, 
ο ορ. -α ν Ν Δ Ν ο ὥστε τί μᾶλλον τὴν δίτονον λιχανὸν λεκτέον ἢ τὴν μικρῷ 

Αα. / 2 συντονωτέραν; ἁρ]μονία μὲν γὰρ εἶναι τῇ αἰσθήσει κατ 
ἀμφοτέρας τὰς διαιρέσεις φαίνεται, τὰ δὲ μεγέθη τῶν διαστη- 

δ µάτων δῆλον ὅτι οὐ ταὐτὰ ἐν ἑκατέρᾳ τῶν διαιρέσεων. | 
ἔπειτα πειρώµενοι παρατηρεῖν τό τ᾽ ἴσον καὶ τὸ ἄνισον ἄπο- 
βαλοῦμεν τὴν τοῦ ὁμοίου τε καὶ ἀνομοίου διάγνγωσιω, ὥστε 

μηδὲ πυκνὸν καλεῖν ἔξζω ἑνὸς μεγέθους, δῆλον δ᾽ ὅτι μηδ᾽ 

ἁρμονίαν μηδὲ χρῶμα, τόπῳ | γάρ τινι καὶ ταῦτα διώρισται. 
“1ο Δῆλον ὃδ᾽ ὅτι οὐδὲν τούτων ἐστὶ πρὸς τὴν τῆς αἰσθήσεως 

φαντασίαν' ἐκείνη μὲν γὰρ εἷς ὁμοιότητα ἑνός τινος εἴδους 

Βλέπουσα τό τε χρῶμα | λέγει καὶ τὴν ἁρμονίαν ἀλλ᾽ 
οὐκ εἰς ἑνός τινος διαστήματος μέγεθος, λέγω δὲ πυκνοῦ 

. ) . . / / ὡ τα μὲν εἶδος τιθεῖσα ἕως ἂν τὰ δύο διαστήµατα τοῦ ἑνὸς 
15 ἐλάττω τόπον κατέχη---ἐμφαίνεται γὰρ ἐν πᾶσι τοῖς | πυκ- 

νοῖς πυκνοῦ τινὸς φωνὴ καίπερ ἀνίσων αὐτῶν ὄντων--- 
χρώματος δὲ εἶδος ἕως ἂν τὸ χρωματικὸν ἦθος ἐμφαίνηται. 
ἰδίαν γὰρ δὴ κίνησιν ἕκαστον τῶν γενῶν κινεῖται πρὸς τὴν 
αἴσθησιν οὐ || μιᾷ χρώμενον τετραχόρδου διαιρέσει ἀλλὰ 

2ο πολλαῖς. ὥστ᾽ εἶναι φανερόν, ὅτι κινουμένων τῶν μεγεθῶν 
} Γι - 

συμβαίνει (μένειν) τὸ γένος, οὐ γὰρ ὁμοίως κινεῖται τῶν 
ε δλ / / ΄ ") κ / / Ν με|γεθῶν κινουμένων µέχρι τινός, ἀλλὰ διαμένει" τούτου δὲ 

2 Ροςί ὥστε αἆἀ. οὗ πάνυ ῥᾷδιον συνιδεῖν Ματαιατὰ δίτονον εοπ]εςί : 
διάτονον οοἆἀ. 3] ᾗ Ἡ 8 ἁρμονίας 5εά ας Ροδίεα «οτσΓ. Β 
4 μεγέθη Ροδί διαστημάτων Ρροπῖί Ἡ 5 ταῦαΝΜνΕΒ5 8 δῆλον 
δ᾽ ὅτι οπι. εἰ μήθ᾽ Ργο μηδ᾽ 5οσῖῬ. Ματαιατά  δ᾽ 5: οπι. τε]]. 11 γὰρ 
οπι. 9 12 βλέπουσα 1π τα5. Μα 18 οὐκ εἰς ἑνὸς τεπον. 

ο Νο εἰς οπι. Ὦ εἰσὶν ὡς Ἐ. πυκνοῦμεν Ἑ 14 εἶδος ἴπ 
ο πῃπατρ. ΜΡ: εἴδους ΜΥ 5 Ροςί εἶδος αάά. ὅταν ἡ φωνὴ φανῇ τὰ δια- 

στήµατα οὕτω Ματαιατά τεθεῖσα ΜΥ 5 Β ἕως «οπ]εοῖ : ᾧς οοςἆ. 
(δια)στήµατα τοῦ εταῖ Ιπ τας. ἀεϊπάε τεπον. ΜΡ 15 κατέχειν 

ἐν πᾶσι τοῖς τεπον. ΜΡ 16 (καί περ ἀνίσων τεπον. ΜΡ 
1] δὲ εἶδος ἕως εοπἰεοῖ: δὲ Ἰ διέσεως Ἐ: δεῖ διέσεως Τε]]. (διέσεως ἴπ 
τα». ΜΒ) ἂν τὸ χρω ἵηπ τας. ΜὈ ῥἐμφαίνηται Ματαιατά : ἐμφαίνεται 
οοάἆ. 18 ἰδία 3 δὴ κίνησιν] δείκνυσιν Ἐ (κιν) εἶται πρὸς τὴν 
ἵη τα». ΜΡ 1ο μιᾷ] ᾷ ἵη τας. ΜΡ διαιρέσει εΧ διαίρεσιν ΜΡ 

ο 31 µένειν αἀάῑάϊ : ταὐτὸν εἶναι Ματαιατά οὐ ἵπ τα». ΜΕ 33 δια- 
μένει τεπον. ΜΕ 
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µένοντος εἰκὸς καὶ τὰς τῶν φθόγγων δυνάμεις διαµένειν. τὸ 
Ν ο ω / ε) ή Συ. Ν Δ .ν 

γὰρ εἶδος τοῦ τετραχόρδου ταῦ|τό, δι ὅπερ καὶ τοὺς, τῶν 

διαστημάτων ὅρους ἀναγκαῖον εἰπεῖν τοὺς αὐτούς. Καθόλου 
ϱ) 2 Γαλ ο ἃ / κ. .ν / μ] / ὶ - 

ὃ εἰπειΝν, εω»5 αν µενη τα των περιεχογτων ὀνοματα κα 
ι 

λέγηται αὐτῶν ἡ μὲν ὀξυτέρα µέση ὑπάτη δ᾽ ἡ | βαρυτέρα, 
διαμενεῖ καὶ τὰ τῶν περιεχομένων ὀνόματα καὶ ῥηθήσεται 

Φι τ ε κ 2 / μα ς κ / / ο 
αὐτῶν ἡ μὲν ὀξυτέρα λιχανὸς ἡ δὲ βαρυτέρα παρυπάτη, ἀεὶ 

γὰρ τοὺς μεταξὺ µέσης τε καὶ ὑπάτης λιχανόν τε καὶ παρ- 
υπάτην (ἡ) αἴσθημ[σις τίθησιν. Τὸ δ) ἀξιοῦν ἢ τὰ ἴσα δια- 
στήµατα τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασιν ὁρίζεσθαι ἢ τὰ ἄνισα ἑτέροις 
ά ο) / μ] μι κ. ς ά Ν µάχεσθαι τοῖς φαινοµένοις ἐστί. τὸ [τε] γὰρ ὑπάτης καὶ 

ο ” ΛΑ 
παρυπάτης τῷ παρυπάτης [πλεονάκις ἴσον μελῳδεῖται ἢ] 

(καὶ) λιχανοῦ || μελφδεῖται ποτὲ ἴσον ποτὲ ἄνισον' ὅτι δ᾽ 
2 ς / / ἀ αμα ἐ Ό ε) ο) 

οὐκ ἐνδέχεται δύο διαστημάτων ἑξῆς κειμένων τοῖς αὐτοῖς 

ὀνόμασιν ἑκάτερον αὐτῶν περιέχεσθαι φανερόν, | εἴπερ μὴ 
µέλλοι ὁ µέσος δύο ἕξειν ὀνόματα. Δῆλον δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 

ἀνίσων τὸ ἄτοπον' οὐ γὰρ δυνατὸν διαµένοντος τοῦ ἑτέρου 
τῶν ὀνομάτων τὸ ἕτερον κινεῖσθαι, πρὸς ἄλληλα γὰρ λέλε- 
κται | [ὥσπερ γὰρ ὁ τέταρτος ἀπὸ τῆς µέσης ὑπάτη πρὸς 
µέσην λέγεται, οὕτως ὁ ἐχόμενος τῆς µέσης λιχανὸς πρὸς 
µέσην λέγεται. Ἡρὸς μὲν (οὖν ταύτην) τὴν διαπορίαν 
τοσαῦτα εἰρήσθω. | 

2 γὰρ εοπὶεοὶ : δ᾽ οοἆά. εἶδος εχ αἶδος Μα 4 µένει 5 Ἡ 
5 λέγηται] γένηται Ἡ ὑπάτη δ᾽ ἡ βαρυτέρα] ὑπάτη ἵπ τα». ΜΡ δὲ 
5αργα ΠΠ. αάά. Μο ἡ οπι. Μ δ) ἡ οπι. 9 Β ἡ δὲ βαρυτέρα 
(οπι]5δῖ5 ὑπάτη δὲ) Τ., ἵπ πιατρ. Ὦ 6 διαμενεῖ Ματαμαγά : διαμένει 
σος. 7 λιχανὸς Μαγαιατά : µέση «οἆᾱ. παρυπάτη] ὑπάτη 
5ο παρ απῖε υ οΓα5. Μ : ὑπάτη τε]]. 9 ἡ ταβ]ηῖέ Ματααμτάἁ  αἴσθη- 
σιν 3 1ο τοῖς ΔΠίε ἑτέροις αἀά. Ἡ ΙΙ µάχεσθαι] συνέχεσθαι Ἐ 
ἐστι απΏίε τοῖς φαινοµένοις Ροπῖί Ἡ τε 5εε]ιαδὶ 19 πλεονάκις 
εως Ἠ ἀε]. Μ εἴροπι 18 καὶ τεδ τις Μ εἴθοπι ποτε μελωδεῖται 
(β 5αΡρτα ποτε, εἰ α 5ΙΡΓ8 μελωδεῖται 5οΓ.) Μα  µποτὲ μὲν ἴσον ποτὲ δὲ 
ἄνισον Ἡ 14 αὐτοῖς 5πρτα Ππ. αἀά. «οτγ. Ὦ τ] τὸ Ρροδίεα 
αάά. Μα (α{ νἰᾷ,) 18 λέγεται Ἡ 19 ὥσπερ . . « λιχανὸς πρὸς 
µέσην λέγεται 5εε]ιδῖι Ματαιατά ὑπάτης Η : ὑπάτη 8εᾷ ν Ρρο5ί η 85. 
Μ: ὑπάτην Ν Β 5εά ὑπάτη ἵπτπαιρ. Ὦ 90 λέγεται ἵπτας. ΜΡ: ἀεϊπάε 
4 ΠΕ{. εΓα5. 4παΓιπι εχίΓεηαε ται [μ]σδε ν]ἀεπίιγ απΠίε πρὸς µέσην αἆά. 
καὶ Μο «39 οὖν ταύτην τεδη(υ]έ Ματαιατά 202 τοσαῦτα] ταῦτα Ἡ 
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Ν / [/ 2 ΄ Πυκνὸν δὲ λεγέσθω µέχρι τούτου ἕως ἂν ἐν τετραχόρδῳ 

διὰ τεσσάρων συμφωνούντων τῶν ἄκρων τὰ δύο διαστήµατα 
/ ο ο 3 / ’ / / 

συντεθέντα τοῦ ἑνὸς ἐλάττω τόπον κατέχη. Τετραχόρδου 

δέ εἰσι διαιρέσεις ἐξαίρετοί τε καὶ γνώριµοι αὗται αἵ εἶσω 
5 εἰς γνώριµα διαιρούµεναι μεγέθη διαστημάτων. Μία μὲν οὖν 

(τούτων) τῶν διαιρέσεών ἐστιν ἐναρμόνιος ἐν ᾗ τὸ μὲν πυκνὸν 
ς / ΄ Ἀ Δ Ν μ / . ο ἡμιτόνιόν ἐστι τὸ | δὲ λοιπὸν δίτονον. τρεῖς δὲ χρωµατικαί, 
ο .ν .ν κ  - ο ε τοσα . ἤ τε τοῦ μαλακοῦ χρώματος καὶ ἡ τοῦ ἡμιολίου καὶ ἡ τοῦ 
τονιαίου" μαλακοῦ μὲν οὖν χρώματός ἐστι διαίρεσις ἐν ᾗ τὸ 
. Ν 3 / .. / μ] / / 

Ίο µεν πυκνὸν ἐκ δύο χρω]ματικῶν διέσεων ἐλαχίστων σύγ- 
Δ ΔΝ μ / / Γ) ες / ΔΝ κειται, τὸ δὲ λοιπὸν δύο µέτροι μετρεῖται, ἡμιτονίῳ μὲν 

/ ϱ. ΔΝ / ο ζα) Δ τρίο, χρωματικῇ δὲ διέσει ἅπαξ, ὥστε μετρεῖσθαι τρισὶν 

ἡμιτονίοις καὶ τόνου τρίτῳ µέρει ἅπαξ' ἔστι δὲ τῶν χρωµα- 
τικῶν πυκνῶν ἐλάχιστον καὶ λιχανὸς αὕτη βαρυτάτη τοῦ || 

15 γένους τούτου. ἡμιολίου δὲ χρώματος διαίρεσίς ἐστιω ἐν 
' τό τ κγὸ ς ἠλιό Ρ] ὃ [τ] ,) ίου καὶ τῶ 
ἡ τὀ τε πυκνὸν ημιόλιόν ἐστι τοῦ [τ΄] ἐναρμονί ὶ τῶν 

Αα . διέσεων (ἑκατέρα) ἑκατέρας τῶν ἐναρμονίων' ὅτι δ᾽ ἐστὶ | 
ο) 4 / Ν . .. ς / . 

μεῖζον τὸ ἡμιόλιον πυκνὸν τοῦ μαλακοῦ, ῥάδιον συνιδεῖν, 
Δ ΔΝ μ -ι / / / / Φ η ΔΝ τὸ μὲν γὰρ ἐναρμονίου διέσεως λείπει τόνος εἶναι τὸ δὲ 

29 χρωματικῆς. Ἅτονιαίου δὲ χρώματος διαίρεσίς ἐστιν ἐν ᾗ ρ - 

τὸ μὲν πυκνὸν ἐξ ἡμι]τονίων δύο σύγκειται τὸ δὲ λοιπὸν 

τριηµιτόνιόν ἐστι. Μέχρι μὲν οὖν ταύτης τῆς διαιρέσεως 

χ ἂν οτι. Ἐ 8 κατέχη εκ κατέχει ΜΕ: κατέχει 5 Τετραχόρδου 
κ.τ.λ. ] ἵπ ΠΙαΤΡ. Ὅρα Πτολεμαῖον ἐν Αρμονικοῖς Ἡ 4 ΔΠῖε ἐξαίρετοι 
ππα Ηέ. ετα. Μ  αἵ] καὶ Ἐ 5 εἰ γνώριµά ἐστι τὰ διαιρούµενα 
μεγέθη τῶν διαστημάτων Ἡ διαιρούµενα Μ ν 5 6 τούτων αἀῑάϊ 
τῶν οπι.Ἡ  διαιρέσεων Ρο5ί ἐστι Ροπῖς Ἡ Ἁπυκνὸν ἵπ τας. ΜΕ: μικρὺν Ες. 
1 δίτονον] Ροςί ι ΠΕ, α ετας. Μ 8 ἡ τοῦ τονιαίου] ἡ τοῦ 5αρτα ΠΠ. 
αάάἀ. ΜΕ: ἡμιτονίου Ἐ 9 οὖν οπι. 1Ο καὶ αΠίε διέσεων 
αάά. Εξ το τρεῖς Ἡ δὲ αάά. Μο: οπι. Υ Β 9 διέσει] ει ἵπ 
τα5. ΜΡ : διέσις Υα ἅπαξ ὥστε μετρεῖσθαι οπι. ΜΥ Β 5 Ἡ ὥστε 
... ἅπαξ οπι. Ἐ τρισὶν ἡμιτονίοις καὶ τόνου τρίτω µέρει ἵπ ππατρ. ΜΡ 
14 πυκνῶν Ἐ: πυκνὸν τε]]. λιχανὸς] ος ἵη τα». ΜΡ τ6 τ) 
ἀε]. Ματαιατά ἐναρμονίου] ἐν αάά. ΜΡ 1] ἑκατέρα τεςεϊεαέ 
Ματαιατά (Ίας. 3 5γ]]αΡῦ. Ε) 1 τόνος Ροςί εἶναι ροπῖε Ἡ ῤ 29 διαί- 

πυκν 
ῥεσις] αίρ αάά. κ  ἵπ πιατρ. ΜΗ (ϐ Ύε ' ἐναρμον. µαλακ. ο λὰ 9 
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ἀμφότεροι κινοῦνται οἱ φθόγγοι, μετὰ ταῦτα δ᾽ ἡ μὲν παρ- 
υπάτη μένει, διελήλυθε γὰρ τὸν αὑτῆς τόπον, ἡ δὲ | λιχανὸς 
κινεῖται δίεσιω ἐναρμόνιον καὶ γίγνεται τὸ λιχανοῦ καὶ 
ὑπάτης διάστηµα ἴσον τῷ λιχανοῦ καὶ µέσης, ὥστε µηκέτι 

παύεσθαι τὸ πυ|κνὸν συνιστάµενον ἐν τῇ τῶν τετραχόρδων 

διαιρέσει καὶ ἄρχεσθαι γιγνόμενον τὸ διάτονον γένος. Ἑϊσὶ 
δὲ δύο διατόνου διαιρέσειε, ἤ τε τοῦ μαλακοῦ καὶ ἡ τοῦ 

συντόνου. µμαλακοῦ μὲν οὖν ἐστὶ διατόνου διαί]ρεσις ἐν ᾗ 
τὸ μὲν ὑπάτης καὶ παρυπάτης ἡμιτονιαῖόν ἐστι, τὸ δὲ παρ- 
υπάτης καὶ λιχανοῦ τριῶν διέσεων ἐναρμονίων, τὸ δὲ λιχανοῦ 
καὶ µέσης πέντε διέσεων' συντόνου δὲ ἐν ᾗ τὸ μὲν ὑπάτης 
καὶ πα|ρυπάτης ἡμιτονιαῖον, τῶν δὲ λοιπῶν τονιαῖον ἑκάτερόν 
ἐστιν. Λιχανοὶ μὲν οὖν εἰσὶν ἕξ, µία ἐναρμόνιος, τρεῖς 
χρωματικαὶ καὶ δύο διάτονοι, ὅσαι περ αἱ || τῶν τετραχόρδων 
διαιρέσεις, παρυπάται δὲ δύο ἐλάττους, τῇ γὰρ ἡμιτονιαίᾳ 
χρώμεθα πρός τε τὰς διατόνους καὶ πρὸς τὴν τοῦ τονιαίου 
χρώματος διαίρε|σιν' τεττάρων δ᾽ οὐσῶν παρυπατῶν ἡ μὲν. 
μ] / / 3 Ν ή ς / ε . ΔΝ Αν ἐναρμόνιος ἰδία ἐστὶ τῆς ἁρμονίας, αἱ δὲ τρεῖς κοιναὶ τοῦ 
Τε διατόνου καὶ τοῦ χρώματος. ' Τῶν δ᾽ ἐν τῷ τετραχόρδφ 
διαστημάτων τὸ μὲν ὑπάτης | καὶ παρυπάτης τῷ παρυπάτης 
καὶ λιχανοῦ ἢ ἴσον μελφδεῖται ἢ ἔλαττον, μεῖζον δ᾽ οὐδέ- 
ποτε. ὅτι μὲν οὖν ἴσον (φανερὸν ἐκ τῆς ἐναρμονίου διαι- 

9 . .ν [ο ᾽ τς ἂν 

Ρέσεως καὶ τῶν χρωματικῶν, ὅτι δ᾽ ἔλαττον ἐκ μὲν τῶν 

διατόνων) φανερόν, ἐκ δὲ τῶν χρωματικῶν οὕτως ἄν τις 
κατανοήσειεν, εἰ παρυπάτην | μὲν λάβοι τὴν τοῦ μαλακοῦ 

2 αὑτῆς Ματαιατά: αὐτῆς οοἆἆ. 8) διαίρεσις διατόνου 
Ἡ ϱ οὖν οπ. . 1Ο απίε ἡμιτονιαῖον 5 Ίετε ΠΒ, εΓ85. 
(νὶά, χρῶμα {1ἱ55ε) Μ ἐστι οπι. Εξ 19 καὶ ἵΏ ΠΙΤΕΡ. Μο: οπι. 
τε]], 18 τονιαῖον εΧ ἡμιτονιαίων Μα τονιαῖόν Ροδί ἑκάτερον 
Ροπῖί Ἡ 14 ἕξ . .. τέτταρες ἵῃ πιατρ. ΜΕ: οπι. Ε 15 ὅσαι 
εχ ὕσα Μα 16 παρυπάται δὲ τέτταρες 5εε]μδίῖ Ματαιατά παρυ- 
πάτης Ἑ : παρυπα (τ’ ΦΗΡΓΕΣΟΓΤ.) 5  δυεῖν Μ: δυοῖν ν 5 19 ἰδία 
Ἡ : ἴδιος τε]]. 21 τῷ παρυπάτης οτι. Ε 23 φανερὸὺν .. - 
διατόνων τεςευῖε ὨΓεδερ]μα] 
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χρώματος, λιχανὸν δὲ τὴν (τοῦ) τονιαίου' καὶ γὰρ αἱ τοιαῦται 
διαιρέσεις τῶν πυκνῶν ἐμμελεῖς φαίνονται. τὸ δ᾽ ἐκμελὲς 
γένοιτ᾽ ἂν ἐκ τῆς ἐναντίας λήψεως, εἴ | τι παρυπάτην μὲν 
λάβοι τὴν ἡμιτονιαίαν, λιχανὸν δὲ τὴν τοῦ ἡμιολίου χρώ- 

δ µατος, ἢ παρυπάτην μὲν τὴν τοῦ ἡμιολίου, λιχανὸν δὲ τὴν 

τοῦ μαλακοῦ χρώματος ἀνάρμοστοι γὰρ | φαίνονται αἳ 
τοιαῦται διαιρέσει.. ΄ Τὸ δὲ παρυπάτης καὶ λιχανοῦ (τῷ 

αν / ” . ο) Δ 3 λιχανοῦ) καὶ µέσης καὶ ἴσον μελῳδεῖται καὶ ἄνισον ἆμφο- 
Ν αν / ’ ή ” 

τέρως' ἴσον μὲν ἐν τῷ συντονωτέρῳ διατόνῳ, ἔλατ[τον ὃ 
Γ . ο) - κ, .. ΔΝ .ν 

1ο ἐν πᾶσι τοῖς λοιποῖς, μεῖζον δ᾽ ὅταν ζτις) λιχανῷ μὲν τῇ 

συντονωτάτῃ τῶν διατόνων, παρυπάτη δὲ τῶν βαρυτέρων 
τινὶ τῆς ἡμιτονιαίας χρήσηται. 

Μετὰ δὲ ταῦτα δεικτέον περὶ τοῦ ἑξῆς ὑποτυπώσαντες 
πρῶτον αὐτὸν τὸν || τρόπον καθ᾽ ὃν ἀξιωτέον τὸ ἑξῆς ἀφ- 

15 ορίζειν. ᾽Απλῶς μὲν οὖν εἰπεῖν κατὰ τὴν τοῦ µέλους φύσιν 
νὰ εόσν Δ .] ε Γ4 Σ ΔΝ / ζητητέον τὸ ἑξῆς καὶ οὐχ ὥς οἱ εἰς τὴν καταπύκνω[σιν βλέ- 

ποντες εἰώθασιν ἀποδιδόναι τὸ συνεχές. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ 
ὀλιγωρεῖν φαίνονται τῆς τοῦ µέλους ἀγωγῆς' φανερὸν δ᾽ ἐκ 
τοῦ πλήθους τῶν ἑξῆς τιθεµένων διέσεων, [οὐ γὰρ διὰ 

2ο τοσούτων | δυνηθείη τις ἂν] µέχρι γὰρ τριῶν ἡ φωνὴ δύναται 

συνείρειν' ὥστ᾽ εἶναι φανερὸν ὅτι τὸ ἑξῆς οὔτ᾽ ἐν τοῖς 
ἐλαχίστοις οὔτ᾽ ἐν τοῖς ἀνίσοις οὔτ᾽ ἐν (τοῖς) ἴσοις ἀεὶ 
(ητητέον διαστήµασιν, ἀλλ᾽ ἀκολου]θητέον τῇ φύσει. Τὸν 

χ τοῦ τες ἑυῖε Ματαιατά 2 ἐμμελεῖς] ἐκμελεῖς Ἡ ἐκμελὲς] 
ἐκμελεῖς Β: ἐμμελὲς (κ 5αρτα Ρτίαδ µ 5ο.) Ἡ 4 ἡμιολίου] 
ἡμιολίου Μ 5εά ροσί ἥμι απα Πε. εΓΑς., λι ἵη Τα5. ἵη 4 τονιαί {μΐ55ε 
νιά. Μο: ἡμιτονιαίου ν 5 Β Ἡ 5 Ἰ... χρώματος οπ. Ἡ δὲ 
αάά. Με νο Ί τῷ λιχανοῦ τεςεεμῖε Μεῖροπι 8 μελφδεῖται 
Ρο5ί ἀμφοτέρως Ρροπῖί Ἡ 1ο τις αἀάϊάϊ 11 βαρυτέρων τυὶ] 
βαρυτόνων παρυπάτη δὲ τῶν βαρυτόνων τινὶ Ἑ: βαρυτέρων ἵπ ΤΠαΙΡ. Ἑ 
12 χρήσηται εκ χρήσεται Μα 14 ἀφορίζεσθαι Ἡ 16 καὶ οὐχ 
ὥς οἱ εἷς τὸ ἵπ τα». ΜΡ τ] διδόναι Ἡ 19 οὗ . . . ἂν 5ες]ιδὶ 
υέ Ρ]οδδεπ]α: οὐ γὰρ 5πρτα Ππ. αάά. ΜΕ 9ο ἂν οπι. οοἆᾱ. Ρταείετ 
Ἐ τριῶν] τινῶν Β 31 συνείρειν εΧ συνήρειν Μα (2). οὔτ᾽ ἐν 
εχ οὔτε ΜΡ 93 τοῖς τες ευ] Ματαιατά 33 ἀκολουθέον Ἡ 
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μὲν οὖν ἀκριβῆ λόγον τοῦ ἑξῆς οὕπω ῥάδιον ἀποδοῦναι, ἕως 
ἂν αἳ συνθέσεις τῶν διαστημάτων ἀποδοθῶσιν' ὅτι δ᾽ ἔστι 
τι ἑξῆς καὶ τῷ παντελῶς ἀπείρῳ φανερὸν γένοιτ’ ἂν | διὰ 
τοιᾶσδέ τινος ἐπαγωγῆ». ἸΠιθανὸν γὰρ τὸ μηδὲν εἶναι 
διάστηµα ὃ μελῳδοῦντες εἰς ἄπειρα τέµνοµεν, ἀλλ᾽ εἶναί 5 
τινα µέγιστον ἀριθμὸν εἰς ὃν διαιρεῖται τῶν διαστημάτων 
ος ς Ν Φν / . ΔΝ τὴ / ” ἕκαστον ὑπὸ | τῆς µελῳδίας. Ἠί δὲ τοῦτό φαμεν ἤτοι 

ο Α λος) . Αι ω ο ς ω πιθανὸν ἢ καὶ ἀναγκαῖον εἶναι, δῆλον ὅτι οἱ (τοῦ) προειρη- 
µένου ἀριθμοῦ µέρη περιέχοντες φθόγγοι ἑξῆς ἀλλήλων 
ἔχονται. δοκοῦσι δ᾽ εἶναι (τοιούτων) τῶν φθόγγων καὶ | 
οὗτοι οἷς τυγχάνοµεν ἐκ παλαιοῦ χρώμµενοι οἷον ἡ νήτη 
(καὶ) ἡ παρανήτη καὶ οἱ τούτοις συνεχεῖς. 

Ἐιχόμενον δ᾽ ἂν εἴη τὸ ἀφορίσαι τὸ πρῶτον καὶ ἀναγκαι- 

το ο 

ότατον τῶν συντεινόν|]των πρὸς τὰς ἐμμελεῖς συνθέσεις τῶν 

διαστημάτων. Ἐν παντὶ δὲ γένει ἀπὸ παντὸς φθόγγου διὰ 
τῶν ἑξῆς τὸ µέλος ἀγόμενον καὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ καὶ ἐπὶ τὸ | ὀξὺ 
Ἀ / ω εόζω κ λ μ / μν ἢ τὸν τέταρτον τῶν ἑξῆς διὰ τεσσάρων ἢ τὸν πέµπτον διὰ 

πέντε σύμφωνον λαμβανέτω, ᾧ δ᾽ ἂν µήδέτερα τούτων συµ- 
/. ν αν Ελ Φ Ν ἅ τ / βαίνῃ, ἐκμελῆς ἔστω οὗτος πρὸς ἅπαντας οἷς συµβέβηκεν | 

) [4 3 κ ΔΝ » / 3 / Σ [ο] 
ἀσυμφώνῳ εἶναι κατὰ τοὺς εἰρημένους ἀριθμούς. Οὐ δεῖ 

ὃ᾽ ἀγνοεῖν, ὅτι οὐκ ἔστιν αὔταρκες τὸ εἰρημένον πρὸς τὸ 
ἐμμελῶς συγκεῖσθαι τὰ συστήµατα ἐκ τῶν διαστημάτων" 

Σον ον / / αν / ο Ίς 

οὐδὲν γὰρ κωλύει συμφω[|νούντων τῶν φθόγγων κατὰ τοὺς 

μα 5 

εἰρημένους ἀριθμοὺς ἐκμελῶς τὰ συστήµατα συνεστάναι, 

8 τῷ αἆά. ΜΡ: οπι. Β φανερὺν] ανερον 3 5 τέµνωµεν Ἡ 
6 ὑν] ὃ 5 8 πυθανὺν Ἡ τοῦ τεςεϊι]ε Ματαιατά  µπροειρημένου 
ἀριθμοῦ Ματαιατά : προειρηµένοι (προειρη Ίπ Τ85. ΜΡ) ἀριθμοὶ ΜΝ5Β: 
(οἵ)γε εἰρημένοι ἀριθμοὶ Ἰν. 1Ο τοιούτων τεςδἑαῖί Ματαιατά ττ ἡ 
νήτη λ)εδίρμα] : ἦν τε Η : ἦν τε]]. 19 καὶ αἆά. Ματαιατά ι] 
παρανήτη Ἡ (οοπ]. Ματαιιαγά): τῇ παρανήτῃ τε]]. οἑ τούτοις συνεχεῖς 
Ἡ.: ἡ τούτοις συνεχής τε]]. 16 τῶν] τὸν Ἡ 1 τὸν ... τὸν] 
τὸ . . . τὸ Ἡ τῶν Ματαιατά: τῷ οοἆἀ. 18 σύμφονον 3 
λαμβανέτω οοπϊεοῖ: λαμβάνεται «ο. µηδέτερον Μεἴροπι συμ- 
βαίνει Ἡ το ἐκμελὴς (ἐκ ἴπ ταν.) ΜΡ: ἐμμελὴς ἵῃ πιατρ. Ὦ οὕτως 
Ἡ οἷς Ἡ: ἐν οἷς τε]]. 20 ἀσυμφώνοις Ἡ δεῖ Η : οπι. γε]]. 
93 συγκεῖσθαι] κινεῖσθαι Ἐ. 393 κωλύοι συμφώνων ὄντων Ἡ 
24 ἐκμελῶς (ἐκ ῖπ τας.) ΜΡ: ἐμμελῶς ξ  συνεστάναι Ἡ: συνιστάναιτε]]. 
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ἀλλὰ τούτου μὴ ὑπάρχοντος οὐδὲν ἔτι γίγνεται τῶν λοιπῶν 
ὄφελος. . θετέον οὖν τοῦτο πρῶτον εἶς | ἀρχῆς τάξιν οὗ 

Μπα. ά . ο) ὰ, ο / α  Ἡρ- λ μὴ ὑπάρχοντος ἀναιρεῖται τὸ ηρμοσμένον. "Όμοιον δ᾽ ἐστὶ 

τούτῳ τρόπον τινὰ καὶ (τὸ) περὶ τὰς τῶν τετραχόρδων πρὸς 
4 / . ἁ. . .. . . / 

ἄλληλα θέσεις" δεῖ γὰρ τοῖς τοῦ αὐτοῦ συστήµατος | τετρα- 
/ / ο) / ς / Ἀ Ν - Χόρδος ἐσομένοις δυοῖν θάτερον ὑπόρχεων Ἡ γὰρ συμφωνεῖν 

πρὸς ἄλληλα, ὥσθ᾽ ἕκαστον ἑκάστῳ ος εἶναι καθ 

ἣν δήποτε τῶν συμφωνιῶν, (Ἠ) πρὸς τὸ αὐτὸ συμφωνεῖν μὴ 
ἐπὶ τὸν | αὐτὸν τόπον συνεχῆ ὄντα ᾧ συμφωνεῖ ἑκάτερον 

2 σι ” 1 Σο 9) 4 ΔΝ Ν 9 ο. 
αὐτῶν. "Βστι δ οὐδὲ τοῦτο αὔταρκες πρὸς τὸ εἶναι τοῦ 

αὐτοῦ συστήµατος τὰ τετράχορδα, προσδεῖται γάρ τινων καὶ 

ΤΠ. 54 

29Ο 

26 

39 

ἑτέρων περὶ ὧν ἐν τοῖς ἔπειτα ῥη|]θήσεται, ἀλλ᾽ ἄνευ γε 55 
΄ / κ. 4 τούτου πάντα γίγνεται τὰ λοιπὰ ἄχρηστα. 

Ἐπεὶ δὲ τῶν διαστηματικῶν μεγεθῶν τὰ μὲν τῶν συµφώ- 

νων ἤτοι ὅλως οὐκ | ἔχειν δοκεῖ τόπον ἀλλ) ἑνὶ µεγέθει 
« Λ αν . α/ ΔΝ κ .. / 
ὡρίσθαι, ἢ παντελῶς ἀκαριαῖόν τινα, τὰ δὲ τῶν διαφώνων 

πολλῷ ἧττον τοῦτο πέπονθε καὶ διὰ ταύτας τὰς αἰτίας πολὺ 
- . .. / / / ε 3 

μᾶλλον τοῖς τῶν συμφώνων µεγέθεσι πι]στεύει ἡ αἴσθησις 

ἢ τοῖς τῶν διαφώνων' ἀκριβεστάτη δ᾽ ἂν εἴη διαφώνου 

διαστήματος λῆψις ἡ διὰ συμφωνίας. ᾿Εὰν μὲν οὖν προσ- 

ταχθῇ πρὸς τῷ δοθέντι φθόγγῳ λαβεῖν ἐπὶ τὸ βαρὺ τὸ | 
διάφωνον οἷον δίτονον ἢ ἄλλο τι τῶν δυνατῶν ληφθῆναι 
διὰ συμφωνίας, ἐπὶ τὸ ὀξὺ ἀπὸ τοῦ δοθέντος φθόγγου λη- 

τ οὐδὲν οπι, Ἐ. 2 ὤφελος 4 τὸ τεδεω]ί Μεῖροπι 
περὶ τὰς] τὰς περ ΜΥ ΕΒ 35 6 δυσὶ ΜΝΕΒ 95 ἡ] ἤτοι Ἡ 
7 ὥσθ᾽ εκ ὅθ᾽ Μςε: ὅθ᾽ νΥ Β 8 ἡ τεςι]ὲ Μεϊῖροπι μὴ οπι. εξ 
τῷ αὐτῷ τόπῳ φοτῖρ. Ματαιατά 9 ᾧ] τῷ ἩΗ 18 ἄχριστα Ἡ 
τή διαστημάτων Ἑ συμφώνων Μεἴδοπι: συμφωνιῶν «ος. 15 ὅλως] 
ὅλ ἵηπ τας. ἨΡ: ἄλλως Μ: ἁπλῶς Ματαιατά δοκεῖν ἵπ πιαΤςΡ. Ὦ 
ἑνὶ οοπ]εοῖ : ἐν οοἆᾱ. : ἢ εἰ Ματαιατά 16 ὡρίσθαι εοπ]εοϊ : ὥρισται 
οοάᾱά.  διαφόνων 3 τ]-19 πόλλῳφ . . . διαφώνων οτι. Ἐ. 1ο τοῖς 
εκ τας νε] ταις ἵπ τα». ΜΟ δ᾽ ἀε]. Ματαιατά 2ο ἡ ἵηπτας. ΜΕ 
- δίτονον] δί ἵπ τας. ΜΡ. {αΐ55ε ν]ά. τι νε] τε: οἷον τε τονον ἵη ΠΠΔΙΡ. 

93 ἐπὶ δὲ τὸ ριπεῖῖς Ρο»ί ἐπὶ Ὑ: δὲ 5ογἱρδί5ςε νἷά, ΜΟ, ετας. 
πο (4): ἐπὶ δὲ τὸ 5, Β (5εἀ ρυπεβῖς ἵπ πιαγρ. αἀάῑεῖ5) 

ΜΑΟΕΑΝ 1, 145 

5 

1ο 
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ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ 

πτέον τὸ διὰ τεσσάρων, εἶτ᾽ ἐπὶ τὸ βαρὺ τὸ διὰ πέντε, εἶτα 

πάλιν ἐπὶ τὸ | ὀξὺ τὸ διὰ τεσσάρων, εἶτ᾽ ἐπὶ τὸ βαρὺ τὸ 

διὰ πέντε. καὶ οὕτως ἔσται τὸ δίτονον ἀπὸ τοῦ ληφθέντος 

Φθόγγου εἰλημμένον τὸ ἐπὶ τὸ βαρύ. ἐὰν δ᾽ ἐπὶ τοὐναντίον 
[ο ο) λ / / ΔΝ ω 

προσταχθῇ λαβεῖν τὸ διάφω|νον, ἐναντίως ποιητεον τὴν τῶν 5 

συμφώνων λῆψιν. Γίγνεται δὲ καὶ ἐὰν ἀπὸ συμφώνου 
/ Ν Ρ) ω κ / Ν Ν 

διαστήματος τὸ διάφωνον ἀφαιρεθῇ διὰ συμφωνίας καὶ τὸ 
ια κ. Ν 

λοιπὸν διὰ συμφωνίας εἰλημμένον' ἀφαιρείσθω | γὰρ τὸ 

δίτονον ἀπὸ τοῦ διὰ τεσσάρων (διὰ) συμφωνίας’ δῆλον δὴ 
φ ς ΔΝ ς Ν κ ων Ν ὃ ΔΝ ά « ἐ 

ὅτι οἱ τὴν ὑπεροχὴν περιέχοντες Ἰ τὸ διὰ τεσσάρων υπερέχει 19 

τοῦ διτόνου διὰ συμφωνίας ἔσονται πρὸς ἀλλήλους εἰλημ- 

µένου ὑπάρ]]χουσι μὲν γὰρ οἱ τοῦ διὰ τεσσάρων ὅροι σύμ- 

φωνοι ἀπὸ δὲ τοῦ ὀξυτέρου αὐτῶν λαμβάνεται φθόγγον 

σύμφωνος ἐπὶ τὸ ὀξὺ διὰ τεσσάρων, ἀπὸ δὲ τοῦ λη|φθέντος 

ἕτερος ἐπὶ τὸ βαρὺ διὰ πέντε, (εἶτα πάλιν ἐπὶ τὸ ὀξὺ διὰ τ6 

τεσσάρων,) εἲτ) ἀπὸ τούτου ἕτερος ἐπὶ τὸ βαρὺ διὰ πέντε. 

καὶ πέπτωκε τὸ τελευταῖον σύμφωνον ἐπὶ τὸν ὀξύτερον τῶν 
ΔΝ ς ΔΝ ς / 6 2 Α. / [τά 9 2 ΔΝ 

(τὴν) ὑπεροχὴν ὁριζόντων, ὥστ᾽ εἶναι φα|νερόν, ὅτι, ἐὰν ἀπὸ 

συμφώνου διάφωνον ἀφαιρεθῇ διὰ συµφωνίαε, ἔσται καὶ 

«τὸ λοιπὸν διὰ συμφωνίας εἰλημμένον. 29 

15 

209 

Πότερον δ ὀρθῶο ὑπόκειται τὸ διὰ τεσσάρων ἐν ἀρχῇ 
/ « ν / λ / ») / ὁ 

δύο τόνων καὶ ἡμίισεος, κατὰ τόνδε τὸν τρόπον ἐξετάσειεν 

ἄν τις ἀκριβέστατα" εἰλήφθω γὰρ τὸ διὰ τεσσάρων καὶ πρὸς 

ἑκατέρῳ τῶν ὅρων ἀφορίσθω δίτονον διὰ συμφωνίας. δῆλον 
ν΄ ϐ 3 ο) Ἆ ς ν 3. 2 / Ν 

δὴ ὅτι ἀναγκαῖον τὰς | ὑπεροχὰς ἴσας εἶναι, ἐπειδήπερ καὶ 25 

τ εἶτα] εἴτεἩ 3 ἔτ ἐπὶ Β: εἶτ᾽ ἐπὶ ἵπ πιατρ. Β: εἴ τ’ ἐπὶ τὸ 

διὰ πέντε] τὸ 5αργα Ἠπ. αάάἀ. ΜΡ 4 φθόγγο: ΜΝ 5 τὸ ἀε]. Μ εἴθοπα 

7 απίο ἀφαιρεθῃ παπα Πε. εγα5. Μ: αι ἵη Τ85. Μο: ε Ιη Γ5. ΜΕ 
8 ἀφηρείσθω Μ Ν Ξ: ἀφηρήσθω ΒΕΜ 9 τοῦ] τῆς Ἡ διὰ τεδει1ε 
Ματαιατά 11 διτόνου] Ρο5ί ι ΠΜ{. α εΓα5. Μ : διατόνου Ὦ 19 γὰρ 
οτι. Β ὅροι] οι ἵπ Τα5. ΜΡ: ὀρθοὶ Β, Β ἵπ πιατρ. 15 εἶτα... 
τεσσάρων τεςεηῖε Μ εἴροπι 1] τὸν Μεἰροπι: τὸ οοάἆ. 18 τὴν 
τοςΗἑαῖε Μ εἴθοπι 19 συμφώνους Η διάφωνον] δια ἴπ Τα5. ΜΕ 
Φ4 δίτονον Μεἶροπι: σύμφωνον «οςᾱ. 
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ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ϱβ’ 

μα ) / . υν . . .Ἱ / ἴσα ἀπ᾿ ἴσων ἀφῄρηται. μετὰ δὲ τοῦτο τῷ τὸ ὀξύτερον δί- 
τονον ἐπὶ τὸ βαρὺ ὁρίζοντι διὰ τεσσάρων εἰλήφθω ἐπὶ τὸ 

/ .. κ. / / κι ΔΝ Σὅλ ς 
ὀξύ, τῷ δὲ τὸ βαρύτερον δίτονον ἐπὶ. τὸ | ὀξὺ ὁρίζοντι 

εἰλήφθω ἕτερον διὰ τεσσάρων ἐπὶ τὸ βάρύ. Φφανερὸν δὴ 
ὅτι πρὸς ἑκατέρῳ τῶν ὁριζόντων τὸ γεγονὸς σύστηµα δύο 
συνεχεῖς ἔσονται κείµεναι ὑπεροχαὶ ἃς ἀναγκαῖον | ἴσας 

1.56. 

25 

3ο 

εἶναι διὰ τὰ ἔμπροσθεν εἱρημένα. ᾿Τούτῶν δ᾽ οὕτω προκατε- - 
σκευασµένων τοὺς ἄκρους τῶν ὡρισμένων φθόγγων ἐπὶ τὴν 
αἴσθησιν ἐπανακτέον' εἰ μὲν οὖν φανήσονται διάφωνοι, 
δῆλον ὅτι οὐκ ἔσται τὸ διὰ τεσσάρων δύο τό||νων καὶ ἡμίσεος, 

.. 9 .. 

εἰ δὲ συμφωνήσουσὺ διὰ πέντε [τέσσαρᾶ,] δῆλον ὅτι δύο 
τόνων καὶ ἡμίσεος ἔσται τὸ διὰ τεσσάρων. ὅὁ μὲν γὰρ 

/ . 3 / / . / ς / 

βαρύτατος τῶν εἰλημμένων | φθόγγων διὰ τεσσάρων ἡρμόσθη 

σύμφωνον τῷ τὸ βαρύτερον δίτονον ἐπὶ τὸ ὀξὺ ὁρίζοντι, 
τὸν δ᾽ ὀξύτατον τῶν εἰλημμένων φθόγγων διὰ πέντε συµ- 
βέβηκε συμφωνεῖν τῷ βαρυτάτῳ, ὥστε | τῆς ὑπεροχῆς 
οὔσης τονιαίας τε καὶ εἰς ἴσα διηρηµένης ὧν ἑκάτερον ἡμιτό- 
νιόν τε καὶ ὑπεροχὴ [μὲν] τοῦ διὰ τεσσάρων ἐστὶν ὑπὲρ τὸ 
δίτονον, δῆλον ὅτι πέντε ἡμιτονίων συμβαίνει τὸ διὰ τεσ- 

σάρων | εἶναι. "Ὅτι δ᾽ οἳ τοῦ ληφθέντος συστήµατος ἄκροι 
Λ 

οὐ συμφωνήσουσω ἄλλην συμφωνίαν ἢ τὴν διὰ πέντε, ῥάδιον 

συνιδεῖν' πρῶτον μὲν οὖν ὅτι τὴν διὰ τεσσάρων οὐ συµ.- 
.ν ή α / Δ .ν / α 

φΦωνοῦσι κατανοητέον, | ἐπειδήπερ πρὸς τῷ ληφθέντι ἐξ 
3 ιά ν. / ς ΔΝ / ον 9.ψ / .] 

ἀρχῆς διὰ τεσσάρων ὑπεροχὴ πρόσκειται ἐφ᾽ ἑκάτερα" ἔπειθ 
φ ον μ. ζοὰ 2 ] / / / μι 
ὅτι τὴν διὰ πασῶν οὐκ ἐνδέχεται συμφωνίαν δεικτέον. τὸ 

8 τὸ βαρύτερον] - τὸ οπι. Ἑ  ἉἈβαρύτερον Ὑα Ἐ : βαρύτονον Μ νυν 5 Β 
διότονν .ά 4 ἕτερον Ἡ: ἕτερος τε]]. 6 κείµεναι εοπϊεοῖ: καὶ μὴ 
ἓν αἱ «οἆᾱ. : καὶ μὴ µία αἱ Ματαιατά 1 προκατασκευασµένων Ἑ : 
προσκατεσκευασµένων Ἡ ὃ ὁριζόντων Μ (5εἀ ώς η τα». Μο) Ες Η: 
ὁρισμῶν Να: ὡρισμένων ΥΡ τε]]. 10 δηδηλονότι Β ΙΙ συµφω- 
»ήσωσι Μ τέσσαρα ἀε]. Ματαιιατά 15 δ᾽] τέσσαρα ΜΝΥ5ΕΒ: 
τέταρτον Ἐ 16 συφωνεῖν 39 1] διηρηµένης εχ διηρηµένην 
Μες: διηρηµένην Υ Β 9 18 μὲν 5εε]ιςίΐ Ματαιατά 19 ἡμι- 
τονιαίων Ἡ τεσσάρων Μεῖροπι: πέντε «οἆἀ. 2ο οἱἳ] ἡ 3 
95 δεικτέον Ματαιατά: λεκτέον «οἆά. 
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1.5] ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ β΄ 

ον ϱ) ο « . / / ”/ ’ 

γὰρ ἐκ τῶν ὑπεροχῶν γιγνόμενον μέγεθος ἔλαττόν ἐστι 

25 διτόνου, ἐλάττονι | γὰρ ὑπερέχει τὸ διὰ τεσσάρων ἢ τόνφ 6 διτόνου, | γὰρ ὑπερέχ ρων ἢ τόν 
τοῦ διτόνου. συγχωρεῖται (γὰρ) παρὰ πάντων τὸ διὰ τεσ- 

/ ω «9 ορ δύ / ἔ Ν ὧν ιά 

σάρων μεῖζον μὲν εἶναι δύο τόνων ἔλαττον δὲ τριῶν, ὥστε | 

8ο πᾶν τὸ προσκείµενον τῷ διὰ τεσσάρων ἔλαττόν ἐστι τοῦ διὰ 5 

πέντε' φανερὸν (δὴ) ὅτι τὸ συγκείµενον ἐξ αὐτῶν οὐκ ἂν 

εἴη διὰ πασῶν. εἰ δὲ συμφωνοῦσιν οἱ ἄκροι τῶν ληφθέντων 

58 φθόγγων µείζω μὲν || συµφωνίαν τῆς διὰ τεσσάρων ἐλάττω 

δὲ τῆς διὰ πασῶν, ἀναγκαῖον αὐτοὺς διὰ πέντε σύμφωνεῖν" 
[) / 3 ΄ / / ΔΝ αν κ. 

τοῦτο γάρ ἐστι µόνον μέγεθος σύµφωνον μεταξὺ τοῦ διὰ | το 

τεσσάρων καὶ τοῦ διὰ πασῶν. σι 

ο διτόνου]Ροδει πα ΠΕ, σας. Μ ἐλάττονι] ἔλαττον Ἐ ὑπάρχει ΗΜ 

8 δίτονου ΕΧ διττόνου Μο: διττόνου 3 ἀλλὰ απίε συγχωρεῖται π. 

Ματαιαγά γὰρ αἀάῑάϊ 5 τῷ]τὸ ΜΝν Β 5 6 δὴ τες εῖε 

Ματαιατά : δὲ Η : οπι. Γε]]. το τούτου Ἡ σύμφωνον ] Ἰπίετ ν 

οί ο ππα Πέ{. εξ ἵΏ ω ος, οΓα5. Μ τε ροδῖ μεταξὺ τοῦ αἀά. Ἡ 
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ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 

κποιταιος. 

λὰ ν ω. Δ ας . τὰ 
Τὰ ἑξῆς Τετρἀχορδᾶ ἢ συν|ῆπται ἢ διέζευκται" καλείσθω 

9 ν .. ὁ , ΄ εφ” / 
δὲ συναφὴ μὲν ὅταν δύο τετραχόρδων ἑξῆς µελῳδουμένων 

ὁμοίων κατὰ σχῆμα φθόγγος ᾗ ἀνὰ µέσον κοινός, διάζευξις | 
»ὁ , 7 εζ» ο β ο ρ ν ὃ᾽ ὅταν δύο τετραχόρδων ἑξῆς µελφδουμένων ὁμοίων κατὰ 

σχῆμα τόνος ᾖ ἀνὰ µέδον.. Ὅτι δ᾽ ἀναγκαῖον ἕτερον πότερον 
/ . ετζώωσ ᾗ ή . νι ο ς 

συµβαίνειν τοῖς ἑξῆς τετραχόρδοις, φανερὸν ἐκ τῶν ὑποκει- 

µένων' | οἳ μὲν γὰρ τέταρτοι Τῶν ἑξῆς διὰ Τεσσάρων συµφω- 
νοῦντες συναφὴν Ποϊήσουσιν; οἳ δὲ || πέμΊτοι διὰ πέντε 
διάζευξιν. δεῖ δ᾽ ἕτερον πότερον τούτων ὑπάρχει τοῖς 

φθόγγοις, ὥστε καὶ τοῖς ἑξῆς τετρἀχόβδοις ἀνἀγκαῖον ἕτερον 
τῶν εἰρημένων ὑπάρ]χειν. 
δη δέ τις ἠπόρησε τῶν ἀκουόντων περὶ τοῦ ἑξῆς" πρῶτον 

μὲν καθόλου τί ποτ᾽ ἐστὶ τὸ ἑξῆς, ἔπειτα πύτερον κατὰ ἕνα 
΄ / / Λ { Ν / / ια) 7 ες 

µόνον γίγνεται τρόπον ἢ κατὰ πλείους, τρίτον δ᾽ εἰ ἴδως 

ἀμφότερα ταῦτ᾽ ἐστὶν ἑξῆς Τά τε σὐνημμένα καὶ τὰ διε- 
/ Ν ολ .. : Αν / .] / γ 

(ευγµένα. Πρὸς δὴ Ταῦτα Τοιοῦτοί τινες ἐλέγοντο λόγου 
/ 2. . 4 ν.δ ο κ ο 3 ετών 

καθόλου ταῦτα εἶναι συστήµατα συνεχῆ ὧν οἱ ὅροι ἤτοι ἑξῆς 

2-4 ὅταν... ὅταν δύο] εΓαί ὅ τε, τ᾽ ἂν 5άρτα Ἱ]π. αἀἄ., τε «οἵ. ἵπ δύο, 
εί τε ἶπδοτ., τε]αιια ἵη πιατρ. Ἱς : οι. Υ Β, Ε (5εά ΄Ρροσίθα α[ϊεπο Ίοςο 
Ιπεεγροπυπίέαγ” ν. Πεγνγετάεπ) 2-5 ὅτε ΡτΤο ὅταν δύο .ες., ἑξῆς 
..» σχῆμα οτι. 3 5 πύτερον ΟΙ. Ἡ Ί τέταρτοι Β: δ τε]]. 
συμφώνων ὄντες Ἡ 9 δεῖ Μείροπι: τί οοἆᾱ. 12 τάδε Ρο5ί 
ἑξῆς αάά. Ἡ 14 µόνον ς (5πρτα 1Π.), Ἐ Ἡ: ὅρον ΜΒ 5 Ἅµτρόπον] 
τρόπ ε «οἵΓ. Ἡ κατὰ οπι. Ἡ δ᾽ εἰ Ματαιατά: δὲ «ος. 
εδ Ἡ: δὲ τε]]. τοιοῦτόν Β 11 συστήµατα εΧ συστήµα 
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ΟΙΑΛΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ 

ΑΔ - ο. εἰσὶν ἢ | ἐπαλλάττουσιν. τοῦ δ᾽ ἑξῆς δύο τρόποι εἶσί, καὶ 
ὁ μὲν (καθ ὃν τῷ τοῦ ὀξυτέρου συστήµατος βαρυτέρῳ ὅρῳ 

ιό 3 ς 2. / / [νά »λὅ“/ ς κοινός ἐστιν ὁ τοῦ βαρυτέρου συστήµατος ὅρος) ὀξύτερος, ὁ 
Σε, 2 ἃ ς 8 Α / / ψ, δ᾽ ἕτερος καθ’ ὃν ὁ τοῦ ὀξυτέρου συστήµατος βαρύτερος ὅρος 

ες ον .] μν .ν ὧν / 1 / [νά . ἑξῆς ἐστὶ τῷ τοῦ βαρυτέρου συστήµατος ὀξυτέρῳ ὅρῳ. κατὰ 5 
μὲν οὖν τὸν | πρότερον τῶν τρόπων τόπου τέ τινος κοινωνεῖ 

-- .. εν ιά / λ σσ 3 τὰ τῶν ἑξῆς τετραχόρδων συστήµατα καὶ ὅμοιά ἐστιν ἐξ 

ἀνάγκης, κατὰ δὲ τὸν ἕτερον κεχώρισται ἀπ᾿ ἀλλήλων καὶ 
οφ / Α ον . / .. 
ὅμοια δύναται γίγνεσθαι τὰ εἴδη τῶν τετραχόρδων' τοῦτο δὲ 

γίγνεται τόνου ἀνὰ µέσον τεθέντος, ἄλλως ὃ᾽ οὔ. ὥστε δύο 1Ο 

τετράχορδα ὅμοια τοιαῦτα συµβαίνειν ἑξῆς ἀλλήλων εἶναι 
ὧν ἤτοι τόνος ἀνὰ |. μέσον ἐστὶν ἢ οἱ ὅροι ἐπαλλάττουσιν. 
ο κ. ὧνι ο »” Δ ο 
ὥστε τὰ ἑξῆς τετράχορδα ὅμοια ὄντα ἢ συνηµµένα ἀναγκαῖον 

εἶναι ἢ διεζευγµένα. Φαμὲν δὲ δεῖν τῶν ἑξῆς τετραχόρδων 
” ς ο κ ο δν ον ο πτΆ Ν 
ἦτοι ἁπλῶς μηδὲν εἶναι ἀνὰ µέσον τετράχορδον ἢ μὴ 

ἀνόμοιον. τῶν μὲν οὖν ὁμοίων κατ’ εἶδος τετραχόρδων οὐ 

τίθεται ἀνόμοιον ἀνὰ µέσον τετράἀχορδον, τῶν δ᾽ ἀνομοίων 

μὲν | ἑξῆς δ᾽ οὐδὲν τίθεσθαι δυνατὸν ἀνὰ µέσον τετράχορδον. 
0 δὲ ω » / Ν ο ν΄ ᾳο . ἶδ ὴ 

κ δὲ τῶν εἰρημένων φανερὸν ὅτι τὰ ὅμοια κατ εἶδος 
/ νο) / ᾷ 2 / εόσ. 2 / τετράχορδα κατὰ δύο τρόπους τοὺς εἰρημένους ἑξῆς ἀλλήλων 

τεθήσεται. | 
᾿Ασύνθετον δ᾽ ἐστὶ διάστηµα τὸ ὑπὸ τῶν ἑξῆς φθόγγων 

/ κ εό ς / Σω λ 3 

περιεχόµενον. εἰ γὰρ ἑξῆς οἳ περιέχοντες, οὐδεὶς ἐκλιμπάνει, 
ΔΝ ο ν 3 ο) ο) λ. ” .] μὴ ἐκλιμπάνων δ᾽ οὐκ ἐμπεσεῖται, μὴ ἐμπίπτων δ᾽ οὐ διαι- 

ρήσει, ὃ δὲ μὴ διαίρεσιν ἔχει οὐδὲ σύνθεσιν | ἕξει. πᾶν γὰρ 

1 εἶσὶν ἵη τας. Μα: οπι. Υ Β 9 ἐπαλλάττουσιν εκ ἐπελαττοῦσιν ΜΌ 
(αἲ ν1ά.) 2 καθ) .. . ὅρος τεδηἑαῖε Μεῖροπα 8 ὀξύτερον Β 
4 ὀξυτέρου οπι. Ἑ 6 τρόπων ἹΜαταιατὰ: ὁρῶν Β: ὅρων τε]]. 
κοινωνοῦσιν Ἡ ] ὅμοιά Μεϊθοπι: ἀνόμοια «ος. ἐστιν οπι. Ἡ 
1Ί απὶο ὅμοια 3 ΠΠ. ετα5. ΜΜ τοιαῦτα Ματαιατά: ταῦτα «οςἆᾱ. 
συμβαίνει Ὦ τ8 Ἰ] ἥτοι Ἡ 15 Ἰ μὴ Μεϊῖροπι: εἰ μ) εἰ μὴ Β: 
εἶ μὴ τε]]. 16 ἀνόμοιον Μεϊροπι : ὅμοιον «ος. 1] τίθεσθαι Ἡ 
ἀνόμοιον Μεϊροπι: ὅμοιον «ος. 1] τῶν δ᾽. ..« τετράχορδον 
οπι, Ἐ 18 τίθεσθαι εχ τίθεται ες : τίθεται τε]]. το δὲ] δὴ) Ἡ 
93 διαστήµατα Ἐ 25 διαίρεσιν εΧ διαίρησιν νε] νῖεε νειδα Μ 
ἕξει] ἐξ Β 
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τὸ σύνθετον ἔκ τινων μερῶν ἐστὶ σύνθετον εἲς ἅπερ καὶ 
διαιρετόν. Γίγνεται δὲ καὶ περὶ τοῦτο τὸ πρόβλημα πλάνη 

διὰ τὴν τῶν μεγεθῶν κοινότητα τοιάδε τις" θαυμάζουσι γὰρ | 
.ν ν] / οφ νι Ν ΔΝ ο) Ε) 

πῶς ποτε τὸ δίτονον ἀσύνθετον ὅ γ ἐστὶ δυνατὸν διελεῖν εἰς 2ο 
’ Δ ω άλ η] Δ ς / νλβεν. φ 7 λ 6 τόνους ἢ πῶς πάλιν ποτ’ ἐστὶν ὁ τόνος ἀσύνθετος ὅν γ΄ ἐστὶ 

δυνατὸν εἰς δύο ἡμιτόνια διελεῖν' τὸν αὐτὸν δὲ λόγον λέγουσι 

καὶ | περὶ τοῦ ἡμιτονίου. Γίγνεται δ᾽ αὐτοῖς ἡ ἄγνοια παρὰ 256 
τὸ μὴ συνορᾶν ὅτι τῶν διαστηματικῶν μεγεθῶν ἔνια κοινὰ 

ά εά θ / Ν ν θ / ὃ / ν ὃ ΔΝ τυγχάνει ὄντα συνθέτου τε καὶ ἀσυνθέτου διαστήματος διὰ 
ο. / κ "μας » / / ο νο το γὰρ ταύτην τὴν | αἰτίαν οὐ µεγέθει διαστήματος τὸ ἀσύνθετον 39 

ἀλλὰ τοῖς περιέχουσι φθόγγοις ἀφώρισται. τὸ γὰρ δίτονον 
ιό Ν εν ο / . ’ ῴ / / .] Φ ὅταν μὲν ὁρίζωσι µέση καὶ λιχανός, ἀσύνθετόν ἐστιν, ὅταν 
δὲ µέση καὶ παρυπάτη, σύν]]θετον' δι ὅπερ φΦαμὲν οὐκ ἐν 61 

ο) / ον / Α Μπ, - 2 ο χ τοῖς µεγέθεσι τῶν διαστημάτων εἶναι τὸ ἀσύνθετον ἀλλ᾽ ἐν 

1 τοῖς περιέχουσι φθόγγοι». | 
Ἐν δὲ ταῖς τῶν γενῶν διαφοραῖς τὰ τοῦ διὰ τεσσάρων µέρη 5 

μόνα κιεῖται, [τὸ δ᾽ ἴδιον τῆς διαζεύξεως ἀκίνητόν ἐστιν.] 
πᾶν μὲν γὰρ διῄρητο τὸ ἧρμοσμένον ες συναφήν τε καὶ 

Δ διάζευξω, ὅ γε συνέστηκεν | ἐκ πλειόνων ἢ ἑνὸς τετραχόρδου. 1ο 
2ο) Αλλ᾽ ἡ μὲν συναφὴ ἐκ (τῶν τοῦ διὰ) τεσσάρων μερῶν 

/ 3 / ο 7 νο ” ν µόνων [ἀσυνθέτων] σύγκειται, ὥστ᾽ ἐξ ἀνάγκης ἔν γε ταύτῃ 
ΔΝ ον Α. / / / / ς ΔΝ / 

τὰ τοῦ διὰ τεσσάρων µόνα µέρη κινηθήσεται' ἡ δὲ διάζευξις | 

ἴδιον ἔχει παρὰ ταῦτα τὸν τόνον. ἐὰν οὖν δειχθῇ τὸ ἴδιον 15 

1 Ροβί καὶ τα». Μ 9 ἁδιαίρετον Υ 9 δὲ Ματαπατά : δὴ οοάἀ. 
4 πώποτε Ἡ ἀσύνθετ ον Μα, 5εᾶ ον 5ΗΡΤΕ θετ εἰ αες, εἰ δρῖγ, αἆά. 
Μςο ὅ Υ εοπἰεοί: οπι. 9 Β: ὃν τε]]. 5 πῶς Ροδί πάλιν 
Ροπίς Ἡ πάλιν] ιν Τ85. ἵη Μο: πάλαι Ν 3 6 ἐστὶν Ρροςί δυνατὸν 
Ροπῖε Ἡ δὲ Ματαιατά: δὴ 3: δὲ δὴ τε]], 19 ὁρίζουσι Ὦ 
18 ῬΡοδί σύνθετον ἵπ Ίππο. ᾳ8ά. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς περιέχουσι Φθόγγοις 3 
τ] τὺ δ᾽ . . . ἐστιν 5εε]αςδὶ το ἀῑοΙί Ματααατά «Ρροδί ὃ ππα ΠΕ. 
εΓαςδ. αἶαε ν [αΐ5δδε νά. Μ᾽: 5εά ερο αιἰάεπι γε Γμΐ55ε 5Η5ΡΙςΟΓ, 
Οιοά 5ἱ Ἱερίέις, έαπι οετίε νεγροταπῃ (γαηδ]αίοπε πηα]]α ορα5 εδ: 
ηεφΠε, 5ἳ οπιἑαέασ, ογάῖπεπα Πρτογαπα πιπίατε νε]]πι νειραῦὂ... 
τετραχόρδου Ροδί ἡρμοσμένον Ροπίί Μεῖροπα 90ο τῶν τοῦ διὰ αἀάῑάΙέ 
ΥΤεςερλαὶ 3Ι µόνον Ἡ ἀσυνθέτων 5εο]αδὶ 93 ἔχει 
Μείροπι: ἔχοι οοἆά. παρὰ ταῦτα] παρὰ Ροςί ταῦτα εΓ85. εἴ 54ρία 
Ἡῃπ. αάά. Μο ταῦτα παρὰ ν Β 5 τὸ 5µρτα ΠΠ. αάά, ΜΟ (1) 
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τῆς διαζεύξεως μῖ κινούμενον ἐν ταῖς τῶν γενῶν διαφοραῖς, 
δῆλον ὅτι λείπεται ἐν αὐτοῖς τοῖς τοῦ διὰ τεσσάρων µέρεσι 
τὴν κίνησιν εἶναι. Ἔϊστι δ᾽ ὁ | μὲν βαρύτερος τῶν (τὸν) 
τόνον περιεχόντων ὀξύτερος τῶν τὸ τετράχορδον περιεχόντων 
τὸ βαρύτερον τῶν ἐν τῇ διαζεύξει κειµένων' [ὁμοίως δ᾽] ἦν 5 
(5) [καὶ] οὗτος ἀκίνητος ἐν ταῖς τῶῦ γενῶν διαφοραῖς' ὁ δ’ | 
ο. αν. ΔΝ / / / αν ΔΝ ὀξύτερος τῶν (τὸν) τόνον περιεχόντων βαρύτερος τῶν τὸ 

/ Ν κκ, ο μ) [ο / τετράχορδον περιεχόντων τὸ ὀξύτερον τῶν ἐν τῇ διαζεύξει 
/ το τν Ψ .- ον 2 . ϱ ϱ 

κειµενων' οµοιως ὃ ΤΝ και ονὐτο5 ακιγητος ἐν ται» των γενων΄ 

διαφοραῖ.. "Ωστ ἐπειδὴ | φανερὸν ὅτι οἱ τὸν τόνον περιέ- 
χοντες ἀκίνητοί εἶσιν ἐν ταῖς τῶν γενῶν διαφοραῖς, δῆλον ὅτι 
λείποιτ᾽ ἂν αὐτὰ τὰ τοῦ διὰ τεσσάρων µέρη µόνα κινεῖσθαι 
ἐν ταῖς εἰρημέναις διαφοραῖ. || 

Ἔν ἑκάστῳ δὲ γένει τοσαῦτά ἐστιν ἀσύνθετα (τὰ) πλεῖστα 
φ α 2 ο ὃ κ { ΤΙᾶ κ κ / ” 2 ο ὅσα ἐν τῷ διὰ πέντε. ἂν μὲν γὰρ γένος ἤτοι ἐν συναφῇ 

. λ ν 9 

μελφδεῖται ἢ ἐν διαζεύξει καθάπερ | ἔμπροσθεν εἴρηται. 

δέδεικται ὃ᾽ ἡ μὲν συναφὴ ἐκ τῶν τοῦ δἰὰ τεσσάρων μερῶν 
µόνων συγκειµένη, ἡ δὲ διάζευξις ἓν προστιθεῖσα τὸ ἴδιον 
διάστηµα, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ὁ τόνο προστεθέντος δὲ | τοῦ 

/ Ν κ. ο) νο / / λ μ / 

τόνου πρὸς τὰ τοῦ διὰ τεσσάρων µέρη τὸ διὰ πέντε συµ- 

πληροῦται. "ὩὭστὴ εἶναι φανερὸν ὅτι, ἐπειδήπερ οὐδὲν τῶν 
αν .] 4 . μ / 4 / ν / 

γενῶν ἐνδέχεται κατὰ µίαν χρόαν λαμβανόμενον ἐκ πλειόνων 
- / ο ω . ὧν Ν / ” Γὰ 
ἀσυνθέτων συντε|θῆναι τῶν ἐν τῷ διὰ πέντε ὄντων, [δῆλον 

9 τοῖς οΠ1. Υ Β 9 3 τὸν τεδεαῖε Ματα ανά 4 τόνων 
ΒΕ 5 περιεχόντών Ροδί βαρύτερον Ρροπῖϊ Η ὁμοίως δ᾽ εἰ καὶ 
5εο]αδῖς, εἰ δ᾽ αἀάϊιάιι Γεδιρμα] 1. τὸν τεδεευῖε Ματαιατά 
βαρύτερος . . . περιεχόντων ἵπ πιατΡ. Μο: οπι. Ἡ Β : τόνον περιεχόντων 
τὸ τὸ βαρύτερον ὀξύτερον τῶν ἐν τῇ δ. 95 8 περιέχοντων 
Ροςί τὸ ὀξύτερον Ροπῖέ Ἡ ὀξύτερον ΕΧ βαρύτερον ΜΡ : βαρύτερον ἙὮ 
19-18 ὥστ᾽ . . « εἰρημέναις διαφοραῖ» οπι. Ε 1ο ὅτι 5αρτα ΠΠ. αἀά. 
Με: οπ. ΥΕΒ 95 12 λείποιτ᾽] εἴποιτ᾽ Ἐ κινεῖται Ἑ 14 τὰ 
βάῑάϊ 16 ἔμπροσθεν οἵΠ., εἰ πρότερον Ῥοδί εἴρηται αάά. Ἡ 
18 µόνων Μεἴῖροπα : µόνη εοἆᾱ. ἓν προστιθεῖσα εοπῖεοΙ: ἔμπροσθεν 
τεθεῖσα οοἁᾱ.: προστιθεῖσα Ματαιατά 23 λαμβάνομεν Ἑ Ἱπ 
ΠΙΒΙΡ. 28 ἐν τῶ εκ ἐκ τῶν Ν : ἐκ τῶν ν 9 Β δῆλον ὅτι 5εο]αδῖε 
Ματαιατά : 
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ὅτι] ἐν ἑκάστῳ γένει τοσαῦτα ἔσται τὰ πλεῖστα ἀσύνθετα ὅσα 

ἐν τῷ διὰ πέντε. 
β .ν / 

Ταράττειν δ᾽ εἴωθεν ἐνίους καὶ ἐν τούτῳ τῷ προβλήµατι 

πῶς τὰ πλεῖστα | προστίθεται καὶ διὰ τί οὐχ ἁπλῶς δείκνυται, 

ὅτι ἐκ τοσούτων ἀσυνθέτων ἕκαστον τῶν γενῶν συνέστηκεν 

ὅσα ἐστὶν ἐν τῷ διὰ πέντε. Ἱρὸς οὓς ταῦτα λέγεται, ὅτι 
μ] ” / ώ / α! . »Σ ο . . 

ἐξ ἐλαττόνων ἀσυνθέτων ἔσται ποθ) ἕκαιστον τῶν γενῶν 

συγκείµενον ἐκ πλειόνων δ᾽ οὐδέποτε. Διὰ ταύτην δὲ τὴν 
αἰτίαν τοῦτο αὐτὸ πρῶτον ἀποδείκνυται, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται ἐκ 

ῷ Αρ Αν ΑΔ 
πλειόνων ἀσυνθέτων συντεθῆναι τῶν γε|νῶν ἕκαστον ἢ ὅσα ἐν 

τῷ διὰ πέντε τυγχάνει ὄντα. ὅτι δὲ καὶ ἐξ ἐλαττόνων ποτὲ 

συντεθήσεται ἕκαστον αὐτῶν, ἐν τοῖς ἔπειτα δείκνυται. 

Πυκνὸν δὲ πρὸς πυκνῷ σὺ μελφδεῖ]ίται οὔθ) ὅλον οὔτε 
/ Ε] ω ων ν .ά Ν ' ρε των ον 

µέρος αὐτοῦ. Συµβήσεται γὰρ µήτε τοὺε τετάρτους τῷ διὰ 

τεσσάρων συμφωνεῖν µήτε τοὺς πέµπτους τῷ διὰ πέντε' οἱ 
δὲ οὕτω κείµενοι | τῶν φθόγγων ἐκμελεῖς ἧσανι τῶν δὲ τὸ 
δίτονον περιεχόντων ὁ μὲν βαρύτερος ὀξύτατός ἐστί πυκνοῦ 
ὁ δ᾽ ὀξύτερος βαρύτατος: ἀναγκαῖον γὰρ ἐν τῇ συναφῇ τῶν ρος βαρ γκαῖον γὰρ ἐν τῇ ᾖ 

Γαλ να ν / ] ” 

πυκνῶν διὰ τεσσάρων συμ]φωνούντῶν ἀνὰ µέσον αὐτῶν 

κεῖσθαι τὸ δίτονον, ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν διτόνων διὰ 

τεσσάρων συμφωνούντων ἀναγκαῖον ἐν µέσῳ κεῖσθαι τὸ 

χ συνθετά Εξ ὅσα ἐν τῷ οτι. Εξ 8 εἴωθεν] ν Ροδίεα αἆά. Μ 
4 πῶς η πιατΡ. ΜΕ 5 συγκείµἐνόν ἐστιν αηπἲε ἕκαστον αά., εἲ 
συνέστηκεν οπι. Ἡ Π ἔσται ποθ᾽ οπι. Ἐ: ἔσται ποθ᾽ ἕκαστον οτι. 
ἐστὶ Ρο5ί γενῶν αἀά. Ἐ., Με (5αρτα ΠΠ.) Ρο5δί γενῶν αάά. συνεστηκὸς 
ὅσα ἐστὶν ἐν τῷ διὰ πέντε. πρὸς οὓς λέγεται ὅτι ἐξ ἐλαττόνων ἀσυνθέτων 
τῶν γενῶν 3 Β ΝΕ 1η πιαΓΡ., ηἶ5ὶ αιιοά συνεστηκός οπι. ΥΒ, τῶν γενῶν 
οπι. ΨΡ, τῶν οπη. 9 το 3 ετας. Μ: οπι. ν 9 Β Η 14 τετάρτους 
Ματαιατά : δ᾽ ἵη πιατρ. Μς, Ὁ: οπῃ. ὓα: τέσσαρας τε]]. τῷ] τὸ Η: 
Ροδί τω Πεε. ν εγας. Μ : τῶν Ν Β 15 πέµπτους Ματαιατά: πέντε 
εοςἆ. τῷ αάά. Μο: οπι. Υ 9 οἱ δὲ] οὐδ᾽ Ἡ 16 Ροςί 
οὕτω Πε. σ ετα5. Μ ἐκμελεῖς εκ ἐμμελεῖς Μο: ἐμμελεῖς ν Β 95 
1] βαρύτερος Ματαιαγά : βαρύτατος εοἆᾱ. ὀξύτατος . .. βαρύτατος 
οιη. Εξ 18 βαρύτερος Β, 5εᾱ ἵη ΠΙαΓΡ. βαρύτατος 20 κεῖσθαι 
οπι., εί εἶναι ρο5δί δίτονον αἆά. Ἡ τὸ] τὸν ν 5 δὲ οπ.. 3 Ροςσε 
καὶ αἀά. ἐν τῇ συναφῇ ἵπ ΤΠΔΤΡ. Μς, τῇ συναφῇ Ἑ τὸ αΠίε διὰ τεσσάρων 
αάά. Ἡ 31 Ρο5ί τὸ Πε. ν ετα5. Μ : τὸν ν 39 Β 
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α) α 

πυκνόν' τούτων ὃδ᾽ οὕτως ἐχόντων ἀναγκαῖον | ἐναλλὰξ τό τε 
Ν . , α πυκνὸν καὶ τὸ δίτονον κεῖσθαι, ὥστε δῆλον ὅτι ὁ μὲν βαρύ- 

τερος τῶν περιεχόντων τὸ δίτονον ὀξύτατος ἔσται τοῦ ἐπὶ τὸ 
αν. /{ ωὪ ς «»ὐ 2ὅ/ Φον κ. «λ δν / βαρὺ κειµένου πυκνοῦ, ὁ δ᾽ ὀξύτερος τοῦ ἐπὶ τὸ ὀξὺ | κειµένου 

Αα / ε κ Α / ἕ ῶ / 
πυκνοῦ βαρύτατος' οἱ δὲ τὸν τόνον περιέχοντες ἀμφότεροί 6 

εἶσι πυκνοῦ βαρύτατοι, τίθεται γὰρ ὁ τόνος ἐν τῇ διαζεύξει 
4 .. / ς / / μεταξὺ τοιούτων τετραχόρδων ἃ οἱ περιέχοντες βαρύτατοί 

εἰσι | πυκνοῦ. ὑπὸ τούτων δὲ καὶ ὁ τόνοφ περιέχεται. ὁ μὲν 
9 / . Ν / η ΣόὅΦ/ / αν γὰρ βαρύτερος τῶν (τὸν) τόνον περιεχόντων ὀξύτερός ἐστι τῶν 

τὸ βαρύτερον τῶν τετραχόρδων περιεχόντων, ὁ δὲ ὀξύτερος 
τῶν (τὸν) τόνον περιεχόντων βα|ρύτερός ἐστι τῶν τὸ ὀξύτερον 

.ν / / ο ν) 4. Φ εφ « λ 
τῶν τετραχόρδων περιεχόντων, ὥστ' εἶναι δῆλον ὅτι οἱ τὸν 

τόνον περιέχοντες βαρύτατοι ἔσονται πυκνοῦ. 
Δύο δὲ δίτονα ἑξῆς οὐ τεθήσεται. ΤιθέιΙσθω γάρ: ἆκο- 

/ ο .ν Α ὦ / ιά Ν λα Ν / 
λουθήσει δὴ τῷ μὲν ὀξυτέρῳ διτόνῳ πυκνὸν ἐπὶ τὸ βαρύ, 

9 ὧν ὀξύτατος γὰρ ἦν πυκνοῦ ὁ ἐπὶ τὸ βαρὺ ὁρίζων τὸ δίτονον" 
.ν / 9 » 

τῷ δὲ βαρυτέρῳ διιτόνῳ ἐπὶ τὸ ὀξὺ ἀκολουθήσει πυκνόν, 
βαρύτατος γὰρ ἦν πυκνοῦ ὁ ἐπὶ τὸ ὀξὺ ὁρίζων τὸ δίτονον. 
Τούτου δὲ συµβαίνοντος δύο πυκγνὰ ἑξῆς τεθήσεται' τούτου 
δὲ ἐκμελοῦς ὄντος ἐκμελὲς ἔσται | καὶ τὰ δύο δίτονα ἑξῆς 
τίθεσθαι. 

Ἐνν ἁρμονίᾳ δὲ καὶ χρώµατι δύο τονιαῖα ἑξῆς οὐ τεθήσεται. 
Τιθέσθω γὰρ ἐπὶ τὸ ὀξὺ πρῶτον" ἀναγκαῖον δὴ εἴπερ ἐστὶν 

1 ἐναλλὰξ] αες. αἆά. εἰ ροδίεα 9 Π. ετας. Μς: ἐναλλάξαι ν Β 9 (5εά 
ἐναλλὰξ ἵηπ πιατρ. ἙΒ) 2 βαρύτερος Ματαιατά: βαρύτατος εοςἆ, 
4 τοῦ ἐπὶ τὸ ὀξὺ κειµένου πυκνοῦ ΙΠ ΠΠαΙΡ. Μο: οπι. ν 9 Β 5 πυκνοῦ 
ομ. Ἐ βαρύτατος Ματαιατά: βαρύτερος εοᾱ. οἳ) ὁ Ἑ 
7. τοιοῦτον Ἑ ὃ Μα, 5εά ὧν 5ΗρΓαδΟΓ. Μο: ων Ἐ περιέχοντες 
ΕΧ περισχόντες Μο 9 βαρύτερος Ματαιιαγά: βαρύτατος εοάᾱ. 
τὸν τεδε(α]ε Ματαιατά τόνων Ἑ  Ἁπεριεχόντων οπη. Ἐ το τὸ 
5αρτα ΠΠ. αάά. Β : οπι. 5 βαρύτερον Ματαιιατὰ : βαρύτατον οοἆᾱ. 
τῶν τετραχόρδων]) τῶν 5Ηρτα Ππ. αἆά. Μακ: οπι. Υ 9 ΙΙ τὸν 
τεδ(ηῖε Ματαιιατά (Ἱερῖε Η) 12 τῶν τετ.] τῶν 5αρτα Ἠπ. αάά. 
Μα: οπι. Ψα 9 το π4. δίτονα] Ροςί ε Πε. α εΓα5. Μ : διάτονα Υ Β 5 
18 διορίζων Ἐ. Ἱ. 9ο ἐκμελέσθαι 3ΗΡΤΕ ε ἄος. ΕΓ85., τ 5ΗΡΙΑΕΡΟΤ. εἰ 
ἵῃ ΠΙΑΓΡ. ἐκμελὲς ἔσται αάά. Μο: ἐκμελὲς ἔσται (ἐς ἔστ ε «οςγ,) ΝΡ 
καὶ οπι. Ἡ διάτονα Μ Υ 8 23 ἐναρμόνια 3 23 δ]] δὲ ν 5 Β 

1ρ4 
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ἐμμελὴς ὁ τὸν προστεθέντα τόνον | ὁρίζων φθόγγο ἐπὶ τὸ τ5 
- . ϱ ω Λ ὀξὺ συμφωνεῖν ἤτοι τῷ τετάρτῳ τῶν ἑξῆς διὰ τεσσάρων ἢ 

τῷ πέµπτῳ διὰ πέντε' µηδετέρου (δὲ) τούτων αὐτῷ συµ- 
/ ν ο) α) Φ ο κ σ 3 3” / 

βαίνοντος ἀναγκαῖον ἐκμελῆ εἶναι. ὅτι δ οὐ συµ]βήσεται 29 

5 φανερόν' ἐναρμόνιος μὲν γὰρ οὖσα ἡ λιχανὸς τέσσαρας 
τόνους ἀπὸ τοῦ προσληφθέντος ἀφέξει φθόγγος τέταρτος ὤν, 
χρωματικὴ δ᾽ εἴτε μαλακοῦ χρώματος εἴθ᾽ ἡμιολίου μεῖ]ζον 25 
ἀφέξει διάστηµα τοῦ διὰ πέντε, τονιαίου δὲ γενοµένη διὰ 

/ . / / Σ / 
πέντε συμφωνήσει τῷ προσληφθέντι φθόγγῳ. οὐκ ἔδει δέ 

2 .. ΔΝ / . / Ὢ ο Δ 
19οΎγε, ἀλλὰ τοι τὸν τέταρτον διὰ τεσσάρων συμφωνεῖν η τὸν 

πέµπτον διὰ πέν]τε. Τούτων δ᾽ οὐδέτερον γίγνεται, ὥστε 89 

φανερόν, ὅτι ἐκμελὴς ἔσται ὁ τὸν προσληφθέντα τόνον ὁρίζων 
φθόγγος ἐπὶ τὸ ὀξύ. ᾿ἸἘΕπὶ δὲ τὸ βαρὺ τιθέμενον τὸ δεύτερον 

τονιαῖον διάτονον ποιήσει τὸ || γένος, ὥστε δῆλον ὅτι ἐν 65 

16 ἁρμονίᾳ καὶ χρώµατι οὐ τεθήσεται δύο τονιαῖα ἑξῆ». ἘΓν 
διατόνῳ δὲ τρία τονιαῖα ἑξῆς τεθήσεται, πλείω δ᾽ οὔ: ὁ γὰρ 

Ν . - 
τὸ τέταρτον | τονιαῖον ὁρίζων φθόγγος οὔτε τῷ τετάρτῳ διὰ 5 

γ΄ . / ν / / τεσσάρων οὔτε τῷ πέµπτῳ διὰ πέντε συμφωνήσει. 
.) Α. .. . . 
Ἐν τῷ αὐτῷ δὲ γένει τούτῳ δύο ἡμιτονιαῖα ἑξῆς οὐ τε- 

θήσεται. Τιθέσθω γὰρ | πρῶτον ἐπὶ τὸ βαρὺ τοῦ ὑπάρχον- το 
ε / Αα Ν ε / /. ἀἎ ΔΝ τος ημιτονίου τὸ προστεθὲν ἡμιτόνιον' συμβαίνει δη τὸν 

α ὁ θ ” ἀ ἡν ε ιά / . ά ὁρίζοντα φθόγγον τὸ προστεθὲν ἡμιτόνιον µήτε τῷ τετάρτῳ 
νι - / .. / .. / ο διὰ τεσσάρων συμφωνεῖν µήτε τῷ πέµ|πτῳ διὰ πέντε. οὕτω τ5 

2 ο 

χ ἐμμελὴς εκ ἐκμελὴς Μς: ἐκμελὴς Υ 9, Β (5εά ἵπ πιατρ. ἐμμελὴς) 
8 τῶν 8πΠίε διὰ πέντε αάά. Εξ μηδ᾽ ἑτέρω τοῦτο εκ μηδ᾽ ἑτέρω τούτω 
Μ : μηδ ἑτέρῳ τούτφ Ν 5 Β δὲ τεςεϊευ]ε Ματαιιατά αὐτῶν εκ 
αὐτῷ Μο αὐτῷ Ρο5δί συμβαίνοντος ροπῖι Ἡ 6 ἐφέξει Β (5εἀ 
ἀφέξει ἵη τΠαΓΡ.) το ἀλλ᾽ ἥτοι εΧ ἄλλα τοι ἀεϊπάε 5 Πε. ετα5. Με: 
ἀλλὰ τοιοῦτο Ν Β 3: ἀλλὰ τὸν ΙηΏ ΠΠΒΤΡ. ὮἙ Ἅµτέταρτον] δ 5 11 δὲ 
Ἰη πιαῖς. Μς: οπι. Υ Β 39 18 ἐπὶ τὸ ὀξὺ ἐπὶ τὸ ὀξὺ (εαπι ρυπεξῖ5 
5υῦ ἐπὶ τὸ ὀξὺ αἰετο) Ὦ δεύτερον τονιαῖον Μία, 5εά β 5αρτα δεύτερον 
εἰ α 5ΗΡΓᾶ τονιαῖον αάά. Μο 1] τὸ οπι. Ἡ 10ο ἡμιτονιαῖα] 
τονιαῖα Υ 5 Β εἰ Μα, 5εᾱ μι 5αργα Πϊπ. αἀά. Μο τίθεται ἵπ ΠΠαΤΡ. 
Β.ξ 91 ἡΜμιτονιαίου Ἑ δ) ἩΗ: δὲ τε]]. 20 τὸ 
5"ργα Ἰπ. αάά. Μς: οπι. Υ Β 8 33 συμφωνεῖν Ροδί διὰ πέντε 
Ροπῖί Ἡ 
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αν ο ” ΔΝ μὲν οὖν ἐκμελὴς ἔσται τοῦ ἡμιτονιαίου ἡ θέσι. ἐὰν δ ἐπὶ 
τὸ ὀξὺ τεθῇ τοῦ ὑπάρχοντος, χρῶμα ἔσται, ὥστε δῆλον ὅτι 
ἐν διατόνῳ δύο ἡμιτονιαῖα οὐ τεθήσεται ἑξῆς.---Ποῖα μὲν ν μι η ηδ.----ᾱ, μεν | 

οὖν τῶν ἀσυνθέτων δύναται ἴσα ἑξῆς τίθεσθαι καὶ πόσα τὸν 
ἀριθμὸν καὶ ποῖα τοὐναντίον πέπονθεν ἁπλῶς οὐ δυνάµενα 
τίθεσθαι ἴσα ὄντα ἑξῆς, δέδεικται' περὶ δὲ τῶν ἀνίσων νῦν 

λεκτέον. | ἳ 
Πυκνὸν μὲν οὖν πρὸς διτόνῴ καὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ καὶ ἐπὶ τὸ 

όν / : / 8 ο 2 Ν 
ὀξὺ τίθεται. νομος γὰρ ἐν τῇ συναφῇ ἐναλλὰξ τιθέµενα 

ο Ό / ταῦτα τὰ διαστήματα, ὥστε δῆλον ὅτι ἑκάτερον ἑκατέρου 

καὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ καὶ | ἐπὶ τὸ ὀξὺ τεθήσεται. 
Τόνος δὲ πρὸς διτόνῳ ἐπὶ τὸ ὀξὺ µόνον τίθεται. Τι- 

, ς : Ν θέσθω γὰρ ἐπὶ τὸ βαρύ: συµβήσεται δὴ πίπτειν ἐπὶ τὴν 
κ. ά 2 9 / ὁ τν Ν / ς κ. Ν αὐτὴν τάσιν ὀξέτα||τόν τε πυκνοῦ καὶ βαρύτατον, ὁ μὲν γὰρ 

ο Δ τὸ δίτονον ἐπὶ τὸ βαρὺ ὁρίζων ὀξύτατος ἦν πυκνοῦ, ὁ δὲ τὸν 
τόνον ἐπὶ τὸ ὀξὺ βαρύτατον. τούτων δὲ πιπτόντων | ἐπὶ 

Ν σοκ /. Β] ω / ν / / 2 τὴν αὐτὴν τάσιν ἀναγκαῖον δύο πυκνὰ τίθεσθαι. τούτου ὃ 
3 ον ” .) - ΔΝ “ δν ἳ Ν Ν / 
ἐκμελοῦς ὄντος ἀφαγκαῖον καὶ τῦνον ἐπὶ τὸ βαρὺ διτονιαίου 

ἐκμελῆ εἶναι. 

Τόνος δὲ πρὸς πυκνῷ ἐπὶ τὸ βαρὺ | µόνον τίθεται. Τι- 
θέσθω γὰρ ἐπὶ τοὐναντίον. συµβήσεται δὴ τὸ αὐτὸ πάλιν 
»] / ο Μ ΔΝ ο »Σώ/ / Γφ' ἀδύνατον, ἐπὶ γὰρ τὴν αὐτὴν τάσιν ὀξύτατός τε πυκνοῦ 
πεσεῖται καὶ βαρύτατος, ὥστε δύο πυκνὸ τίθεσθαι ἑξῆν. 

/ » εά .) ὧν ν] ο) ΔΝ Ν / / τού]του δ᾽ ὄντος ἐκμελοῦς ἀναγκαῖον καὶ τὴν τόνου θέσιν 
ων ος δες οι ὧν Φ.Α ιο Φ τὴν ἐπὶ τὸ ὀξὺ τοῦ πυκνοῦ ἐκμελῆ εἶναι. 

τ ἐμμελὴς ΜΝ Β τοῦ ἡμιτονιαίου Ῥο5ί ἡ Ροπίί Ἡ 5 δυνάµενα 
Μ Ἡ : δυνάµεθα τε]]. 6 δὲ οπι. 8 τὸ βαρὺ] τὸ 5αργα ΠΠ. 
αάά. Μο (1): οπι. 3 καὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ Ρο5έ καὶ ἐπὶ τὸ ὀξὺ Ροπίί Ἡ 
1ο ὅτι Η: οπι. Γε]]. 12 τῷ αηπίε διτόνφ αάά. Ι 13 τὸ οπι. Β 
συµβήσεται] βήσεται ἵπ τα». Μα 15 ὁρί(ω 3 τη αὐτὴν 54ρταᾶ 
Μη. αάά. Ἑ πικνὰ Ἑ 18 τόνον Μεϊῖροπι: τοῦτον οοςᾱ. 
διτονιαίου ἐκμελῆ οκ διτονιαῖον ἐκμελὴς Μο: διτονιαῖον ἐκμελὴς Ν 35 Β 
91 ἐπὶ 5ρτα ΠΠ. αἀά. Ὦ τὸ αὐτὸ Ροδί πάλιν Ροηπίέ Ἡ 90 αὐτὴν 
ἵη ΤΠαΙΡ. αἆά. Β πεσεῖται ΡΟ5ί βαρύτατος Ρροηῖί Ἡ 94 τόνου 
Μεϊῖροπα: τούτου «ο. 
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α) .. Ἐν διατόνῳ δὲ τόνου ἐφ᾽ ἑκάτερα ἡμιτόνιον οὗ μελφδεῖται. 
Συμβήσεται γὰρ | µήτε τοὺς τετάρτους τῶν ἑξῆς διὰ τεσσάρων 
συμφωνεῖν µήτε τοὺς πέµπτους διὰ πέντε. Δύο δὲ τόνων 
Δ ο « / 4 . 2 
ἢ τριῶν ἡμιτόνιον ἐφ ἑκάτερα μελῳδεῖται' συμφωνήσουσι 

Δ Δ γὰρ ἢ οἱ τέταρτοι διὰ τεσσά]ρων ἢ οἳ πέµπτοι διὰ πέντε. 
[Απὸ ἡμιτονίου μὲν ἐπὶ τὸ ὀξὺ δύο ὁδοὶ καὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ 

δύο,] ἀπὸ δὲ τοῦ διτόνου δύο μὲν ἐπὶ τὸ ὀξύ, µία δ᾽ ἐπὶ τὸ 
βαρύ. Δέδεικται γὰρ ἐπὶ μὲν τὸ | ἀξὺ πυκνὸν τεθειµένον 

1ο 

καὶ τάνος, πλείους δὲ τούτων οὐκ ἔσονται ὁδοὶ ἀπὸ τοῦ 

εἰρημένου διαστήματος ἐπὶ τὸ ὀξύ: [ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ πυκνὸν 
ιό / - νο αν. μ] / Δ ΄ 

µόνον,] λείπεται μὲν γὰρ τῶν ἀσυνθέτων τὸ δίτονον µόνον" | 

δύο δὲ δίτονα ἑξῆς οὐκέτι τίθεται. ὥστε δῆλον ὅτι δύο µόναι 
«ὁδοὶ ἔσονται ἀπὸ τοῦ διτόνου ἐπὶ τὸ ὀξύ: ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ µία" 

1 σοι 

20 

δέδεικται γάρ, ὅτι οὔτε δίτονον | πρὸς διτόνῳ τεθήσεται οὔτε 
[3 δα ΔΝ Δ ” ο / Δ / ΔΝ τόνος ἐπὶ τὸ βαρὺ διτόνου, ὥστε λείπεται τὸ πυκνόν. φανερὸν 

δὴ ὅτι ἀπὸ διτόνου ἐπὶ μὲν τὸ ὀξὺ δύο ὁδοί, ἡ μὲν ἐπὶ τὸν τόνον 
ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ πυκνόν, ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ µία, ἡ ἐπὶ | τὸ πυκνόν. 

᾿Απὸ πυκνοῦ δ᾽ ἐναντίως ἐπὶ μὲν τὸ βαρὺ δύο ὁδοί, ἐπὶ 

δὲ τὸ ὀξὺ µία. δΔέδεικται γὰρ ἀπὸ πυκνοῦ ἐπὶ τὸ βαρὺ δί- 
/ Ν / / .] .] ελ ες / 

ΤΟΝΟΥ τεθειµένον καὶ τόνος τρίτη ὃδ οὐκ | ἔσται δδός, 

λείπεται μὲν γὰρ τῶν ἀσυνθέτων τὸ πυκνόν, δύο δὲ πυκνὰ 

ἑξῆς αὖ τίθεται, ὥστε δῆλον ὅτι µόναι δύο ὁδοὶ ἔσονται ἀπὸ 

ἆ διατόνου ΜΥ 5 Ἁτόνου Μείῖροπι: τόνῳ «ο. 3 συµβήσεται 
Ματαιατά: συμπεσεῖται «ος. 8 συμφωνεῖν ἵπ ΠΙΤΡ. αἆά. ὮἙ τῶν 
ἑξῆς Ροςδί πέµπτους αάά. Ἡ 5 Ῥγῖις ἡ] ἤτοι Ἡ διὰ τεσσάρων εκ 
διὰ τετάρτου ς: διὰ τετάρτον Υ 5 Β 6 ᾿Απὸ ... δύο 5εοϊαςῖ 
μὲν] οὗ μὲν 39 δύο ὁδοὶ εκ δύο δ᾽ οἱ Μο: δύο δ᾽ οἱ ν 5 Β καὶ ἴπι 
ΠΙ3ΤΡ. Μο καὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ . . . µία δ᾽ οτι. Ὑ 5 Β 1 ἀπὺ δὲ τοῦ 
διτόνου .. « ἐπὶ τὸ βαρύ ἵη πιατςφ. Μο 8 διὸ απίε δέδεικται αάά. 
νρ8 Β γὰρ αάά. Μο: οπ. 95 Β τεθειµένον] τέθηται Ἐ : 
τιθέµενον Ἡ 1ο ἐπὶ . . . µόνον 5πρτα Ἱϊπ. ἵπ πιατρ. 5αρετῖοσὶ 
θάἀ, Μο: οπι. 85 ΙΙ δίτονον (ροδέ ι ΠΕ. α ετας.) Μ: διά- 
τονον ν Β 98 τα αἳ αηίε ὁδοὶ αάά, Ἡ 14 ὅτι οὕτε] ὅτι 
οὐδὲν Ἡ: ὅτι οὐδὲ ΜΥ ΕΒ5 15 φανερὸν δή Ματαιατὰ: εὗρον 
δὲ «οἆἀ. Ι] μίαν ΜΝ Β39 19 πυκνοῦ εκ ὀξὺ Μος: ὀξὺ νΒ35 
29 τιθέµενον Ἡ 93 οὗ τίθεται .. . βαρύ. ἐπὶ οπι. κ δύο Ρος 
ὁδοὶ Ροπῖξ 5 ὁδοὶ Ρο5ί ἔσονται ροπῖι Ἡ 
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πυκνοῦ ἐπὶ τὸ βαρύ. ἐπὶ δὲ τὸ ὀξὺ µία (ἡ) ἐπὶ τὸ δίτονον" 
οὔτε γὰρ | πυκνὸν πρὸς πυκνῷ τίθεται οὔτε τόνος ἐπὶ τὸ 

ὀξὺ πυκνοῦ, ὥστε λείπεται τὸ δίτονον. Φανερὸν δὴ ὅτι ἀπὸ 

πυκνοῦ ἐπὶ μὲν τὸ βαρὺ δύο ὁδοί, ἤ τε ἐπὶ (τὸν) τόνον καὶ 

ᾗ ἐπὶ τὸ δίτονον, ἐπὶ δὲ τὸ ὀξὺ µία, | ἡ ἐπὶ τὸ δίτονον. 

᾿Απὸ δὲ τόνου µία ἐφ᾽ ἑκάτερα ὁδός, ἐπὶ μὲν τὸ βαρὺ 

ἐπὶ τὸ δίτονον ἐπὶ δὲ τὸ ὀξὺ ἐπὶ τὸ πυκνόν. ᾿Επὶ μὲν 

τὸ βαρὺ δέδεικται ὅτι οὔτε τόνος τίθεται | οὔτε πυκνόν, 

ὥστε λείπεται τὸ δίτονον' ἐπὶ δὲ τὸ ὀξὺ δέδεικται ὅτι οὔτε 
τόνος τίθεται οὔτε δίτονον, ὥστε λείπεται τὸ πυκνόν. Φανε- 

ρὸν δὴ ὅτι ἀπὸ τόνου µία ἐφ᾽ ἑκάτερα ὅδός, ἐπὶ μὲν τὸ βαρὺ 
Αχ Δ / 4 κ. α. Ἀροκεα α λ. ΄ ἐπὶ τὸ δίτονον, || ἐπὶ δὲ τὸ ὀξὺ ἐπὶ τὸ πυκνόν. 

Ὁμοίως δ᾽ ἕξει καὶ ἐπὶ τῶν χρωμάτων πλὴν τό γε µέσης 

καὶ λιχανοῦ διάστηµα µεταλαμβάνεται ἀντὶ διτόνου τὸ | γι- 
γνόµενον καθ’ ἑκάστην χρόαν κατὰ τὸ τοῦ πυκνοῦ μέγεθος. 
Ὁμοίως ὃ᾽ ἕξει καὶ ἐπὶ τῶν διατόνων' ἀπὸ γὰρ τοῦ κοινοῦ 
τόνου τῶν γενῶν µία ἔσται ἐφ᾽ ἑκάτερα ὁδός, ἐπὶ μὲν τὸ 

Δ . ν Ν / 4, ὧν ὃ { οφ ἄ Βαρὺ ἐπὶ τὸ µέσης καὶ λιχανοῦ | διάστηµα ὅ τι ἄν ποτε 
/ Ἆ Σε ’ ω ; μαι ς ν τυγχάνῃ ὃν καθ’ ἑκάστην χρόαν τῶν διατόνων, ἐπὶ δὲ τὸ ὀξὺ 

ἐπὶ τὸ παραµέσης καὶ τρίτη». 
δη δέ τισι καὶ τοῦτο τὸ πρόβλημα παρέσχε πλάνην' 

θαυµάζουσι γὰρ | πῶς οὐχὶ τοὐναντίον συμβαίνει’ ἄπειροι 
ν) . Αν ς Α ον ρω. / .ν ιά 

γάρ τινες αὐτοῖς φαίνονται εἶναι ὁδοὶ ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῦ τόνου, 

ἐπειδήπερ τοῦ τε µέσης καὶ λιχανοῦ διαστήµατος ἄπειρα 

1 τὸ ὀξὺ] τοῦ ὀξὺ 5 ἡ τες ἨΓεςέρμα] δὲ απίε τὸ δίτονον 
εάά. Ἐ 3 ὅτε τύνος ἵη ΠΙ8ΤΡ. Ἑ 8 δὴ Ματαιαγά : δὲ οοἆᾱ, 
4-6 πυκνοῦ. . . ἀπὸ δὲ οπι. Ἡ 4 τὸν τες ἑυῖὲ Ματαιαγὰ 5 ἡ 
οπι. Ὦ ἐπὶ δὲ δίτονον Ἐ. ἐπὶ δὲ . . . δίτονον ἵπ ΠΠαΙΡ. αἀά, Μο ΝΕ 4 
(η]ςί απο ᾗ οπι. Μο) ἡ οἱ. Κ 6 ἀπὸ δὲ τόνου µία αἀά. 
ἵη ΠΙΛΤΡ. Μονο: οσα. Υ 9 Π-19 ἐπὶ μὲν . . . πυκγόν οπι. Ἡ 
Ἑ πυκνόν] δίτονον Ἐ 1Ο τίθεται οτι. Ἐ  ἍµῬοςί τίθεται 1ο ΠΜ. εγα5. 

λέλειπται Εξ 11 δὴ]δὲ ΜΥ 95 Β 14 διτόνου] δὲ 
τόνου Ἐ 15 κατὰ Ἐ : καὶ τε]]. 18 τὸ 54ρτα Ἱϊπ. αάά. Μο: 
οπι. 9 Β µέσης καὶ οπ. Ἐ καὶ 5αρτα Ἠπ. αάά. Με: οπι. 
ΥΒ59 πο τυγχάνει Β 95 διτόνων Ἑ 90 διάστηµα Ρος 
τρίτης αἀά. Ἡ 94 τε ΟΠΙ. 3 
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/ .. ο μι µεγέθη φαίνονται εἶναι τοῦ τε πυκνοῦ | ὡσαύτως. Ηρὸς δὴ 
. .. . νι ο δὲ ς Σο) [ο 4. ΄ ταῦτα πρῶτον μὲν τοῦτ) ἐλέχθη, ὅτι οὐδὲν μᾶλλον ἐπὶ τού- 

ὧν . Λ . 
του τοῦ προβλήματος ἐπιβλέψειεν ἄν τις τοῦτο ἢ ἐπὶ τῶν 

προτέρων. δῆλον γὰρ ὅτι καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ πυκνοῦ τὴν 

σι ἑτέ]ραν τῶν ὁδῶν ἄπειρα µεγέθη συµβήσεται λαμβάνειν καὶ 
. μ] ΔΝ .ν / εν) ς / ς / κ ον τῶν ἀπὸ τοῦ διτόνου [δ] ὡσαύτως [ὼς]. τό τε γὰρ τοιοῦτον 

αν / / διάστηµα οἷον τὸ µέσης καὶ λιχανοῦ ἄπειρα λαμβάνει μεγέθη 

τό τε τοιοῦτον οἷον | τὸ πυκνὸν ταὐτὸ πάσχει πάθος τῷ 
ἔμπροσθεν εἰρημένῳ διαστήµατι, ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν ἧττον ἀπό 

ὰ 9ὸ / /. ς αν Ἀ ΔΝ  ν ὰ αν τοτε τοῦ πυκνοῦ δύο γίγνονται ὁδοὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ καὶ ἀπὸ τοῦ 
διτόνου ἐπὶ τὸ ὀξύ, ὡσαύτως δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ τόνου µία 

, 2 γίγνεται ἐφ᾽ ἑκάτερα ὁδό». || Καθ’ ἑκάστην γὰρ χρόαν ἐφ 
ς / / / Ρ] Ν κΔ ς / Γα) ΔΝ ϱ/ ἑκάστου γένους ληπτέον ἐστὶ τὰς ὁδούς. δεῖ γὰρ ἕκαστον 

τῶν ἐν τῇ μουσικῇ καθ’ ὃ πεπέρασται κατὰ τοῦτο τιθέναι 
τρ τε καὶ τάττειν εἲς | τὰς ἐπιστήμας, ᾗ δ᾽ ἄπειρόν ἐστιν ἐν. 

ν κ 4. νο / ο : Ν μ ω κατὰ μὲν οὖν τὰ μεγέθη τῶν διαστημάτων καὶ τὰς τῶν 
/ φθόγγων τάσεις ἄπειρά πως φαίνεται εἶναι τὰ περὶ µέλος, 

κατὰ δὲ τὰς δυνάµεις καὶ κατὰ τὰ εἴδη | καὶ κατὰ τὰς θέσεις 
πεπερασμένα τε καὶ τεταγµένα. Ἐύὐθέως οὖν ἀπὸ τοῦ 

2ο πυκνοῦ αἱ ὁδοὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ τῇ τε δυνάµει καὶ τοῖς εἴδεσιν 
ς / ) 4 Ν / / ο ν) / ς ν μ ὡρισμέναι τ᾽ εἰσὶ καὶ δύο µόνον τὸν ἀριθμόν, ἡ μὲν | γὰρ 

κ. ’ Ρ] / ΕΑ Ν . / ς 

κατὰ τόνον εἰς διάζευξιν ἄγει τὸ τοῦ συστήµατος εἶδος, ἡ 

δὲ κατὰ θάτερον διάστηµα, ὅ τι δήποτ᾽ ἔχει μέγεθος, εἰς 
/ δὴ νι / φ μην νο α / / 

συναφήν. δῆλον δ᾽ ἐκ τούτων ὅτι καὶ ἀπὸ τοῦ τόνου µία 
Ρ) ο / 

35 τ᾽ | ἔσται ἐφ᾽ ἑκάτερα ὁδὸς καὶ ἑνὸς εἴδους συστήµατος 
. σα αἰτίαι αἳ συναµφότεραι ὁδοί, τῆς διαζεύξεω». Ὅτι δ᾽ ἄν 

2 ἐλέχθη] απίε χ Πε. γ ετα5. Μ: ἐλέγχθη Ν Β 6 δ ἀε]. 
Ματαιατά ὡς ἀε]. Μ εἴροπι Ί λαμβάνειν µεγέθει Ἡ 8 ταὐτὸ 
Ἰη πιαΓρ. Β, Ἐ : αὐτὸ τε]]. 1ο τε Ματααατά: δὲ οοςᾱ. 11 τοῦ 
οπι. Ἡ 19 γίνεται (ινε ἵηπ ταδ.) Μ 18 δεῖ γὰρ ἕκαστον 
Μείδοπα : διὰ γὰρ ἑκάστου ος. 14 βηίε καθ΄ τα». Μ Ἠπεπέρασται 
(πε ἵη Γα5., Γαΐ55ε νῖά. καθάπερ πέρασται) Μ : πεπέραται Ἐ: πεπερᾶσθαι Ἡ 
15 τε Ματαιατά: γε οοἆᾱ. ᾗ εοπῖεοϊ: εἰ οοἆά. 20 αἳ ὁδοὶ Ματ- 
αυατά : ὁδοὶ αἱ οοἆᾱ. 2ἵ µόνον Μεϊροπα: τόνοι «οἆἆ. γὰρ Οπι. 9 
ο5 τ΄]τιςες 96 συναμφότεραι (οι 5ΙΡΤΒΡΟΓ.) Η : συναμφότεροι ΜΥ Β 5 
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ΔΝ Ν / / κ κι / 3 Φ κ. ν] Ν ων τι μὴ κατὰ µίαν χρόαν ἑνὸς γένους ἐπιχειρῃ τὰς ἀπὸ τῶν 
ς ΔΝ ο) .] ς διαστημάτων ὁδοὺς ἐπισκοιπεῖν ἀλλ᾽ ἅμα κατὰ πάσας ἁπάν- 

των τῶν γενῶν εἰς ἀπειρίαν ἐμπεσεῖται, φανερὸν ἔκ τε τῶν 

εἰρημένων καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος. 

Ἐν χρώματι δὲ καὶ ἁρμονίᾳ πᾶς | φθόγγος πυκνοῦ µετ- 
/ ω κ κ / μ] ω » / έχει. Πᾶς μὲν γὰρ φθόγγος ἐν τοῖς εἰρημένοις γένεσιν 

. λ ον 

ἤτοι πυκνοῦ µέρος ὁρίζει ἢ τόνον ἤ τι τοιοῦτον οἷον τὸ 

µέσης καὶ λιχανοῦ διάστηµα. οἱ μὲν οὖν || τὰ τοῦ πυκνοῦ 

µέρη ὁρίζοντες οὐδὲν δέονται λόγου, φανεροὶ γάρ εἶσι 
9» / ς κ Ν / / 2 πυκνοῦ µετέχοντες' οἱ δὲ τὸν τόνον περιέχοντες ἐδείχθησαν ' 

ἔμπροσθεν πυκνοῦ | βαρύτατοι ὄντες ἀμφότεροι". τῶν δὲ 
τὸ λοιπὸν διάστηµα περιεχόντων ὁ μὲν βαρύτερος ὀξύτατος 
ἐδείχθη πυκνοῦ ὁ δ᾽ ὀξύτερος βαρύτατος. "Ωστ᾽ ἐπειδὴ 
τοσαῦτα μέν ἐστι µόνα τὰ ἀσύν]θετα, ἕκαστον δ αὐτῶν 

ὑπὸ τοιούτων φθόγγων περιέχεται ὧν ἑκάτερος πυκνοῦ µετ- 
έχει, δῆλον ὅτι πᾶς φθόγγος ἐν ἁρμονίᾳ καὶ χρώµατι πυκνοῦ 
μετέχει. 

Ὅτι δὲ τῶν ἐν πυκνῷ κειμένων φθόγγων τρεῖς εἶσι 
χῶραι, ῥάδιον συνιδεῖν, ἐπειδήπερ πρὸς πυκνῷ οὔτε πυκνὸν 
τίθεται οὔτε πυκνοῦ µέρος. δῆλον γὰρ ὅτι διὰ ταύτην τὴν 

αἰτίαν οὐκ ἔσονται | πλείους τῶν εἰρημένων χῶραι φθόγγων. 

Ὅτι δὲ ἀπὸ µόνου τοῦ βαρυτάτου δύο ὅδοί εἶσιν ἐφ᾽ 
ἑκάτερα, ἀπὸ δὲ τῶν λοιπῶν µία ὁδὸς ἐφ᾽ ἑκάτερα, δεικτέον. 
ἦν δὲ δεδειγµένον ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ὅτι | (ἀπὸ πυκνοῦ ἐπὶ 
τὸ βαρὺ δύο ὅδοί εἶσιν, ἡ μὲν ἐπὶ τὸν τόνον ἡ ὃ ἐπὶ τὸ 

1 ἐπιχειρῇῃ εκ ἐπιχειρεῖ Μες (2): ἐπιχειρεῖ τε]]. 7 πυκνοῦ µέρος] 
πυκνούμενος Υ 3 ἵῃ ΠΙΑΤΡ. Β ἥ τι] ἤτοι Ἐ. Ο ὁρίζοντες Μας- 
απατά : διορίζοντες οοάᾱ. δέονται Ροδί λόγου Ροπῖε Ἡ 1Ο τόνον] 
τόπον Ἐ ΙΙ τοῦ αΠίε πυκνοῦ αάά. Ἐ 12 τὸ 51ρτα Ππ. αἆά. 
Μος: οπι. ν Β5 λοιπῶν ὃ βαρύτερος Ματαιιατά : βαρύτατος οοςᾱ. 
ὀξύτατος ἵπ πΙαΤΡ. αάά. 13 ὁ δ) αάἀ. Μο: οπι. Υ Β 9 ὀξύτερος 
Ματαιατά : ὀξύτατος οοἆᾱ. 14 ἀσύνθετα Ἡ : σύνθετα τε]]. τ5 ὧν] 
τῶν Β µετέχεις 5, Β (5εἆ μετέχει ἵηπ ΠΙΑΤΡ.) 16 δῇλον... 
μετέχει η πιατς. Μο ΥΡ 20 γὰρ οτι. Ἡ 2Ι χῶραι Ρος 
φθόγγων ροπῖι Ἡ 24 δὲ 5αρτα ΠΠ. αάά. Με: οτι. Υ Β 8 ἀπὸ 
».» δὲ τὸ τες (με Ματαιαγά 

16ο 

- ο 



ΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

. ο να 
δίτονον. ἔστι δὲ τὸ) ἀπὸ πυκνοῦ δύο ὁδοὺς εἶναι τὸ αὐτὸ 

. . Αα αν ω Ν τῷ ἀπὸ τοῦ βαρυτάτου τῶν ἐν τῷ πυκνῷ κειμένων δύο ὁδοὺς 
ἐπὶ τὸ βαρὺ εἶναι, οὗτος γάρ ἐστιν ὁ περαίνων τὸ πυκνόν' 
ἐδέδεικτο οὖν ὅτι ἀπὸ διτόνου ἐπὶ τὸ ὀξὺ | δύο ὅδοί εἶσιν, 

λ 5 ἡ μὲν ἐπὶ τὸν τόνον ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ πυκνόν' ἔστι δὲ τὸ ἀπὸ 
διτόνου δύο ὁδοὺς εἶναι τὸ αὐτὸ τῷ ἀπὸ τοῦ ὀξυτέρου τῶν 

τὸ δίτονον ὁριζόντων δύο ὁδοὺς ἐπὶ τὸ ὀξὺ εἶναι, οὗτος γάρ 
. .) ἐστι ὁ ὁρίζων τὸ || δίτονον (ἐπὶ τὸ ὀξύ. δῆλον δ᾽ ὅτι 

ὁ αὐτὸς τὸ δίτονον ἐπὶ τὸ ὀξὺ ὁρίζων καὶ ὁ τὸ πυκνὸν ἐπὶ 

το τὸ βαρὺ) βαρύτατος ὢν πυκνοῦ, ἐδέδεικτο γὰρ καὶ τοῦτο. 
ϱ ὧν ή 

ὥστ᾽ εἶναι δῇλον, ὅτι ἀπὸ τοῦ εἰρημένου φθόγγου δύο ὁδοὶ 

ἐφ᾽ ἑκάτερα ἔσονται. | 
ὧν / Ὅτι δ᾽ ἀπὸ τοῦ ὀξυτάτου µία ὁδὸς ἐφ᾽ ἑκάτερα, δεικτέον. 

Εδέδεικτο δ᾽ ὅτι ἀπὸ πυκνοῦ ἐπὶ τὸ ὀξὺ µία ὁδός ἐστιν, 

15 οὐδὲν δὲ διαφέρει λέγειν ἀπὸ πυκνοῦ µίαν ὁδὸν εἶναι ἐπὶ 
πα ον ην ο / 3 4 / ν .ν 3 

τὸ ὀξὺ ἢ ἀπὸ | τοῦ περαίνοντος αὐτὸ φθόγγου διὰ τὴν εἴρη- 
/ ΣΥ ω / νο μεθ µένην αἰτίαν ἐπὶ τῶν ἔμπροσθεν. δέδεικται ὃ᾽ ὅτι καὶ ἀπὸ 

διτόνου µία ὁδός ἐστιν ἐπὶ τὸ βαρύ, οὐδὲν δὲ διαφέρει 
λ ὧν 

λέγειν ἀπὸ διτόνου µίαν ὁδὸν εἶναι ἐπὶ | τὸ βαρὺ ἢ ἀπὸ τοῦ 
εν ο / κ ον / νι ια 2ο ὁρίζοντος αὐτὸ φθόγγου διὰ τὴν προειρηµένην αἰτίαν' δᾗλον 

δὲ ὅτι καὶ ὁ αὐτός ἐστι φθόγγος ὅ τε τὸ δίτονον ἐπὶ τὸ 
Ἂ Βαρὺ ὁρίζων καὶ ὁ τὸ πυκνὸν ἐπὶ τὸ ὀξὺ ὀξύτατος ὢν 

.ν ιό , αν Ν ο / Φ { εολ 2 α) πυ|κνοῦ. “Ωστ' εἶναι φανερὸν ἐκ τούτων, ὅτι µία ὁδὸς ἐφ 
ς ” ΑΙ φὶ ) / / ἑκάτερα ἔσται [ἐπὶ] τοῦ εἰρημένου φθόγγου. 

σ ο 35 Ότι δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ µέσου µία ὁδὸς ἐφ᾽ ἑκάτερα ἔσται, 

1 ἐπὶ τὸ βαρὺ Ῥοσί ὁδοὺς αάάἀ. Ἡ 3 βαρυτάτου τῶν εκ βαρὺ 
τούτων Μς: βαρὺ τούτων Υ 9 Β 8 ὁ περαίΐνων (αί ἵπ τα5., {1556 
νιά. ε εἰ 5Ἡρτα Ππ. τας.) Μ: ὅπερ ἑνῶν Υ 5, Β (5εά αίνων ἵπ ΠΙ8ΤΡ.) 
4 ἐδεδείκνειτο Ἑ, 5εἀ ἵπ ΠΙΔΤΡ. ἐδέδεικτο δύο ροδί ὁδοὶ Ροπῖί Ὦ 
5 τὺ ἀπὸ ὮἘ : τὰ ἀπὸ τε]]. 6 διτόνου Μεϊροπα: τόνου οοςἆ. τοῦ 
οπι. Εξ 7 οὗτος] ντ ἵπ τα». Μα ὃ ἐπὶ .. « βαρὺ τες(υ]ε 
Ματαιατά 1Ο καὶ 5αρτα Ππ. αἀά. «οἱ. Ὦ 156 τοῦ απίθ πυκνοῦ 
αάάἀ. Ἡ 19 τοῦ απίε διτόνου αἀά. Ἐ 21 ὃ αὐτός]δ οπ. ΜΥ 
9 Β τε]τι Ἐ 22δοπ.ΜΝΥΕΒΕ 94 ἐπὶ 5εο]αδὶ: δεικτέυν 
ἐπὶ εΓα5. 3: ἀπὸ Ματαιατά ἐπὶ. . . ἔσται οτι. Εξ 
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δεικτέον. ᾿ἘΕπεὶ τοίνυν | ἀναγκαῖον μὲν τῶν τριῶν ἆσυν- 
θέτων ἕν τι (πρὸς) τῷ εἰρημένῳ φθόγγῳ τίθεσθαι, ὑπάρχει 
δὲ αὐτοῦ κειµένη δίεσι ἐφ᾽ ἑκάτερα, δῆλον ὅτι οὔτε δίτονον 
τεθήσεται πρὸς αὐτῷ κατ᾽ οὐδέτερν τῶν τόπων | οὔτε 

/ 1 / ΔΝ ο / 3 / ω τόνος. διτόνου γὰρ οὕτω τιθεµένου ἤτοι βαρύτατος πυκνοῦ 5 
Λ Σό/ ο) λκν Δ 4 / ων / ἢ ὀξύτατος πεσεῖται ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν τῷ εἰρημένφ 
Φθόγγῳ µέσῳ ὄντι πυκνοῦ, ὥστε γίγνεσθαι τρεῖς διέσει» ἑξῆς 
ς / [ον ΔΝ / ον / / κ. 

ὁποτέρως ἂν τεθῇ τὸ δίτονον τῶν τόπων' τόνου (δὲ) 

τεθειµένου τὸ αὐτὸ συµβήσεται, βαρύτατος γὰρ πυκνοῦ 
πεσεῖται ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν µέσφ πυκνοῦ, ὥστε τρεῖς 
διιέσεις ἑξῆς τίθεσθαι. τούτων δ ἐκμελῶν ὄντων δῆλον 
ὅτι µία ὁδὸς ἐφ᾽ ἑκάτερα ἔσται ἀπὸ τοῦ εἰρημένου φθόγγου. 
Ὅτι μὲν οὖν ἀπὸ (τοῦ βαρυτάτου) τῶν φθόγγων τῶν ἐν 
πυκνῷ κειμένων δύο ἐφ᾽ ἑκά[τερα ἔσονται ὁδοὶ ἀπὸ δὲ τῶν 
λοιπῶν ἑκατέρου µία ἐφ᾽ ἑκάτερα ἔσται ὁδός, φΦανερόν. 

Ὅτι δ᾽ οὐ τεθήσονται δύο φθόγγοι ἀνόμοιοι κατὰ τὴν 
τοῦ πυκνοῦ μετοχὴν | ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν ἐμμελῶς, δει- 

/ / κ .ν ιά 2 ο μας / κτέον. Τιθέσθω γὰρ πρῶτον ὅ τ ὀξύτατος καὶ ὁ βαρύτατος 
ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν' συµβήσεται δὴ τούτου γιγνοµένου 
δύο πυκνὰ ἑξῆς τίθεσθαι. τούτου δ᾽ ἐκμελοῦ | ὄντος ἐκμελὲς 
τὸ πίπτειν (ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν τοὺς κατὰ ταύτην 
τὴν διαφορὰν ἀνομοίους) ἐν πυκνῷ φθόγγους. Δῆλον 
δ᾽ ὅτι οὐδ᾽ οἱ κατὰ τὴν λειπομένην διαφορὰν ἀνόμοιοι φθόγγοι 

ο ἕν]ξν πρὸς τεδείέ Μ εἶροπι 4 αὐτῷ Μεῖροπι Ἡ : αὐτὸ 
τε]]. τόπων οοπἰεοϊ : τρόπων «οςᾱ. εἰρημένων απίε τρόπων αά. 
Ἡ 5 τόνος διτόνου. οὕτω γὰρ Νν 5 Β, π]ςὶ αιοά διατόνου (οἴιπι 
άαοδριας Ριπο(ἶς 5υῦ α) Β 6 τῷ εἰρημένφ Φθόγγφ Μείροπι, εί µέσφ 
Ματαιατά : : τῶν εἰρημένων φθόγγων μέσον οοςᾱ. 8 τῶν τόπων 
εοπῖεοϊ: τῷ τόπῳ εοᾶἆ, δὲ οοπἱεοΙὲ Μ εἴροπι ἐπὶ δὲ απίε τῷ, εί 
αὐτῷ απίθ τόπῳ αάά. Ματαιατά 1ο αὐτὴν .. . ὥστε οπι. Ἐ 
µέσῳ Μεῖροπι : µέσον «οἆᾱ. ὥστε Ματαιατά : ὡς οοςᾱ. 1Ι ἑξῆς 
τίθεσθαι] γίνεσθαι ἑξῆς Ἡ δ) Ματαιατά: δὺ οοάἀ. 19 µία 5αρτᾶ 
Ἠπ. αάά. οοτγ. Β 13 τοῦ βαρυτάτου τεδεϊηῖί Μ εἴροπι 15 ἔσται 
απίε ἐφ᾽ ἑκάτερα Ῥοπίί Ἡ 18 τιθέσθω . .. τὴν αὐτὴν τάσιν ἵπ 
πΠαΤΡ. 9 ὁ (απίε βαρύτατος) Ἡ : οπι. τε]]. 90 ἐκμελὲς] ἐμμελὲς 

ἀνό- ΜΝ ΕΒ 21 ἐπὶ τὴν .. . ἄνομοίους αἀ ἀῑάϊ 23 δ᾽ οπι. Β 
µοιοι Ματαιαατά : ὅμοιοι «ος. 
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τῆς αὐτῆς τάσεως ἐμμελῶς κοινωνήσουσι" τρεῖς γὰρ ἀναγκαῖον 
τί]θεσθαι διέσει ἑξῆς, ἐάν τε βαρύτατος ἐάν τ) ὀξύτατος 

- / - αν / 

τῷ µέσῳ τῆς αὐτῆς µετάσχῃ τάσεως. ἳ ι 
ο Ὅτι δὲ τὸ διάτονον σύγκειται ἤτοι ἐκ δυοῖν ἢ τριῶν ἢ 

») / / σα 4. .] / 56 τεσσάρων ἀσυν]θέτων, δεικτέον. Ὅτι μὲν οὖν ἐκ τοσούτων 

πλείστων ἀσυνθέτων ἕκαστον τῶν γενῶν συνεστηκός ἐστιν 

(ὅσα) ἐν τῷ διὰ πέντε, δέδεικται πρότερον ἔστι δὲ ταῦ/]τα 
/ Δ ) / 4ς ο] . ο π ιν τέσσαρα τὸν ἀριθμόν. ἐὰν οὖν τῶν τεσσάρων τὰ μὲν τρία 

ἴσα γένηται τὸ δὲ (τέταρτον) ἄνισον--- (τοῦτο δὲ) γίγνεται 
3 .. / / / / νι 1ο ἐν τῷ συντονωτάτῳ διατόνῳ---, δύο ἔσται μεγέθη µόνα ἐξ 
κά Δ / Δ ελ . Ν κ Ν ' 3 ὧν τὸ | διάτονον συνεστηκὸς ἔσται' ἐὰν δὲ τὰ μὲν δύο ἴσα 
τὰ δὲ δύο ἄνισα τῆς παρυπάτης ἐπὶ τὸ βαρὺ κινηθείσης, 

τρία ἔσται µεγέθη ἐξ ὧν τὸ διάτονον γένος συνεστηκὸς 
” / ε] ” : ς / Ν / Δ Ν [α) ἔσται, τό τ) ἔλαττον ἡμιτο]νίου καὶ τόνος καὶ τὸ μεῖζον 

/ σ κ / Δ [ο μ / / 15 τόνου: ἐὰν δὲ πάντα τὰ τοῦ διὰ πέντε μεγέθη ἄνισα γένηται, 

τέσσαρα ἔσται μεγέθη (ἐξ ὧν) τὸ εἰρημένον γένος ἔσται 
/ σ ΓΡ”. ο) Ν ασ Ν ” συνεστηκό». "Ωστ' εἶναι φανερὸν ὅτι τὸ διάτονον | ἤτοι 

. Λ . Ἀ 
ἐκ δυοῖν ἢ τριῶν ἢ τεσσάρων ἀσυνθέτων σύγκειται. 

. Αν Δ 
Ὅτι δὲ (τὸ) χρῶμα καὶ ἡ ἁρμονία ἤτοι ἐκ τριῶν ἢ ἐκ 

αο τεσσάρων σύγκειται, δεικτέον. Ὄντων δὲ τῶν μὲν (τοῦ) 
διὰ πέντε ἀσυν]θέτων τεσσάρων τὸν ἀριθμὸν ἐὰν μὲν τὰ 

. ο / ” 3 / Μ΄ / 2 4. ν 2 τοῦ πυκνοῦ µέρη ἴσα ᾗ, τρία ἔσται µεγέθη ἐξ ὧν τὰ εἴρη- 
µένα γένη συνεστηκότα ἔσται, τό τε τοῦ πυκνοῦ µέρος ὅ 

Φα ΔΝ ’ λ Δ . Φ / Ν .. τι ἂν ᾖ καὶ τόνος καὶ τὸ τοιοῦτον οἷον µέσης καὶ | λιχανοῦ 
35 δ / δν δὲ κ . ο / 4 9 / ιάστηµα. ἐὰν δὲ τὰ τοῦ πυκνοῦ µέρη ἄνισα ᾖ, τέσσαρα 

; απ κοινήσουσι Β 8 τάσεως ἵηπ ΠΙΒΤΡ. Ἑ: στάσεως τε]]. 4 ἥτοι] 
ἢ τὸ Ἡ  ῥδυοῖν ἢ τριῶν Μεϊροπι : τριῶν Ἰ δυοῖν οοάς. 5 ἀσύνθετον 
ΜΥΕΒΡ 6 ἀσύνθετον Ἡ Ί ὅσα τεςεηῖε Μεῖροπι 9 τὸ 
δὲ τέταρτον ἄνισον---τοῦτο δὲ γίγνεται Ματαιατά: τὸ δὲ σον γένηται 
εοἆᾱ. (Π]θῖ ααοά γένηται οπι. Ἡ) 1Ο διατόνφ οπι. Ἐ. 14 ἡμιτόνιον 
ΜΝΥΕΡ 16 µεγέθει Ἡ ἐξ ὧν τες ευ]ε Μειιγςῖας 18 δυοῖν 
Ματαιατά : δύο «οἆᾱ. 19 τὸ γεςῖει]ὲ Ματαιιαγά ἐκ ΒΠίε τεσσάρων 
οπι, ν Β 3 2ο δὲ] μὲν οὖν Ἡ τοῦ τεδεωῖε Ματαιατά 21 τὸν 
ςΟΓΓ. ΕεΧ τω 3 23, 93 µέρη .. . πυκνοῦ οτι. Ἐ. ο ᾗ]3 Β 
33 συνεστηκότα ἨΜεῖρθοπι: συνεστηκός εοἁὰ. µέρος ΜΥ Β 35 
24 τὸ αηΏῖε τόνος αάά. ν 39 
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ἔσται μεγέθη ἐξ ὧν τὰ εἰρημένα γένη συνεστηκότα ἔσται, 
ἐλάχιστον μὲν τὸ τοιοῦτον οἷον τὸ ὑπάτης καὶ παρυπάτη», 
δεύτερον δ᾽ οἷον τὸ παρυπάτης καὶ λιχανοῦ, τρίτον δὲ τόνος, 
τέταρτον δὲ τὸ τοιοῦτον οἷον τὸ µέσης καὶ λιχανοῦ. 

δη δέ τι ἠπόρησε διὰ τί οὐκ ἂν καὶ ταῦτα τὰ γένη 6 
ἐκ δύο ἀσυνθέτων || εἴη συνεστηκότα ὥσπερ καὶ τὸ διάτονον. 

Φανερὸν δὴ τίς ἐστι παντελῶς καὶ ἐπιπολῆς ἡ αἰτία τοῦ 
αν / .ν / κ ,) / ειν .) ς / 

μὴ γίγνεσθαι τοῦτο" τρία γὰρ ἀσύνθετα ἴσα ἑξῆς ἐν ἁρμο]νίᾳ 

μὲν καὶ χρώματι οὐ τίθεται, ἐν διατόνῳ δὲ τίθεται. διὰ 
/ εν Ν δν ΔΝ / / μ] / 3 ” 

ταύτην δὴ τὴν αἰτίαν τὸ διάτονον µόνον ἐκ δύο ἀσυνθέτων 

συντίθεταί ποτε. 
Αν ο] 

Μετὰ δὲ ταῦτα λεκτέον τί ἐστι καὶ | ποία τι ἡ κατ 
ο) Δ α εἶδος διαφορά--- διαφέρει δ᾽ ἡμῖν οὐδὲν εἶδος λέγειν ἢ σχῆμα, 

/ Αν φέροµεν γὰρ ἀμφότερα τὰ ὀνόματα ταῦτα ἐπὶ τὸ αὐτό. 
Γίγνεται δ᾽ ὅταν τοῦ αὐτοῦ μεγέθους ἐκ τῶν αὐτῶν ἀ]συν- 

/ / / Ν ) αν ε / Φ 
θέτων συγκειµένου µεγέθει καὶ ἀριθμῷ ἡ τάξι αὐτῶν 

ἀλλοίωσιν λάβῃ. Τούτου δ᾽ οὕτως ἀφωρισμένου τοῦ διὰ 
τεσσάρων ὅτι τρία εἴδη, δεικτέον. πρῶτον μὲν οὖν οὗ τὸ 
πυκνὸν ἐπὶ τὸ | βαρύ, δεύτερον ὃ᾽ οὗ δίεσι ἐφ᾽ ἑκάτερα 

ω / ο) / ιν) ρε λ ν Ρ) κα. ών ω τοῦ διτόνου κεῖται, τρίτον ὃ᾽ οὗ τὸ πυκνὸν ἐπὶ τὸ ὀξὺ τοῦ 

διτόνου. ὅτι δ᾽ οὐκ ἐνδέχεται πλεοναχῶς τεθῆναι τὰ τοῦ 
λ ϱ / 

διὰ τεσσάρων µέρη πρὸς ἄλληλα ἢ | τοσαυταχῶς, ῥᾷδιον 

οσα ο 
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συνιδεῖν. ε Ξ ς 5 3 : - ν 

τ ἔσται οπι. Ἡ συνεστηκὺς Μ ΤΕ 1 δἡ] δ᾽ εἰ 3 ἐπὶ πολλῆς 
ΥΒΕ 8 νετρα ἐν ἁρμονίᾳ εἴ ααε 5εᾳπιπέτ οπιπἷα ἵη πΊαΤΡ. 
βάά. Μο: ἵη Ὑ δοπρία δυαηί α ΥΡ νεὶ παπα ἀϊνειδα α Να, ραι]]ο 
1ππίογε ἐναρμόνια 39 9 οὐ αηίε τίθεται ΡΓΙΙ5 οπι., εί οὐ απίε 
τίθεται αἰέεγαπι αάάἀ. Ἡ 9-11 διὰ... ποτε οτι. Ἡ το τὸ 
διάτονον οἵη. Ἐ µόνον ἐκ δύο Ματαιατά: ἐκ δύο µόνων οοἆᾶ. 
τοπτίΜµΜ ΕΒΕ: τίς ν 5 ἐστι οπι. Ἡ 18 ἡμῖν Ροδί οὐδὲν ροπῖε Ἡ 
15 ἀσυνθέτων εκ ἀσυνθέτου «οττ. Ἡ: ἀσυνθέτου 3 16 συγκειµένου 
Ἡ 8: συγκειµένων Μ Τ., Υ (εκ συγκειµένου 6ΟΓΓ.) καὶ αΠίε µεγέθει 
βἀἀ ΜΥΒ 5Η τῇ ἀλύωσιν Β ἀλλοίωσιν Ρο»δί λάβῃ Ροπίί Ἡ 
τοῦ δ᾽ οὕτως, 5εὰ του εἴ οὔ ἵπ τα». οΟΙΓ. ἀφορισμένον Ἡ : ἀφορισμένου 
Β.. 18 εἴδη] ἤδη Ὦ οὗ] οὐ 3 19 οὗ] οὐ 3 29 οὗ ] οὐ 5 
23 τεσσάρων] τετάρτου Υ Β 

16η 

ώς. 



ΤΗΕ ΕΙΕΜΕΝΤς ΟΕ ΗΑΕΜΟΝΥ 

ΒΥ ΔΑΕΙΣΤΟΧΕΝΟύς 

ΒΟΟΕ 17 

ΤΗΕ Ὀταπο] οἱ 5(αάγ γΏῖοἩ Όθατς ἴἩε παπηε οἱ Ἠατπιοπίς 1. ττ 

ἶ5 {ο Ρε τερατάεά α5 οπθ ΟΓ {πε 5εγετα] ἀϊνίδίοης ο 5ρεοία] 

φοίθησες επιΏτασεά ΒΥ με σεπεταὶ 5οΐεηποε ἴμαί οοποθτη5 

1{δε]{ νὮ Με]οᾶγ. ΑπιοηπρίΠεςε 5ρεοῖα] 5οίεποες Ἡατπηοπίς 

οοερίες α ΡΗΠΙΑΤΥ απά Πιπάαπιεηία] ροδίῖοα; ἵ5 5υδ]εοί 

πιαίίετ οοηκῖσί οί {πε {απάαπιεηία] Ρτἰποῖρ]ες ---αἲ (παί 

τε]αίες {ο {πε ἴΏεοτ οἳ 5οα]ες απά Κεγς5; απά {Πῖς οπος 

πηαδίετεᾶ, ος Κπον]εάσε οἱ {Πε 5οίεποε Π1]Π]5 6υετγ Ἰαςί 

τεαΙτεππεηί, Ῥεοααςε Τε 5 ἵῃπ 5πο] α παςίθτΥ ἴπΠαί ἴ5 αἴπα 

οοηςῖςί. ΤΠ αἀναπείπφ ἴο ἴπε )Ρτο[οιπάετ δρεου]αιίοης 3 

πλίοὮ οοη/ίτοηί Ἡς πΏεη 5οαἷες απά Κεγς ατε επ]σίϱά ἵπ ἴπε 

«οινίοε οἵ ΡοείτΥ, πε ραςς (οπῃ {Πε 5(αάγ απάετ οοπεϊάεταΙοη 

{ο ἴπε αἰ]-επιρτασοίης 5είεηοε οἱ πωμδῖς, οἱ ΝΠίοὮ Ἡατπιοπῖο 

ἶ6 Ῥωξ οπε Ῥατί ΑΠΠΟΏΡ ΠΙΣΏΥ. Της Ῥοβεεροίοη Ο6 ἐὶς ρτεαίετ 

φοἴεποε οοηςΏ(αίος {λε πηιδίοίαη. 
το ΤΗς εατ]γ ιαἀεηίς οἳ Ἡατηιοπίο οοπίεπίεά (Πεπηδείνες, α5 | 

τα πιαϊίετ οἱ [αοῖ, νε] Ρείηςρ 5ιαάεηίς οἱ ᾖ/α1Λολές ἵπ πε 

Ἠίετα] 5εηςε οἱ {πε ἴἵετπι; {ο {ΠεΥ Ιηνεξαραίεά ἴπε επ/α;- 

--ποές 5οα]ε αἶοπε, γηέοιὲ ἀενοξίης αΠΥ οοηδἰἀεταξίοΏ Το ελα 

οἴμετ ϱεπετα. ΤΗϊς πιαΥ Ὦο ἱπέεττοά Πποτη {ης {οί (πας (πε 
ἴαῦ]ες οἳ 5εα]ες Ρτεςεηίθά ὮΥ ίπεπι ατε αἶναγς οξ εηΠατπιοηῖς 

5οα]ε5, Πευνετ ἵπ 6Π6 5οΠίατγ Ιηδίαποε οἱ ἀῑαίοπῖο οἱ οἩτοπηαίίς ; 

απᾶ {λαί ἴοο, αἰίοιρΏ {πεςε νετΥ {αῦίες ἵη γγη]οὮ {ευ οοη- 

1 Τῃε τείετεποες {Ωτουρ]ουί έλε {ταπδ]αίῖοη ἆτε ἴο Μεἰροπι”5 εἀ[έίοη. 

1ός 



ΑΕΙΡΤΟΣΕΝΟ5 

Ππεά {Ἠεπηδε]νες {ο {πε επαπιεταίίοη οἳ επΠατπιοπῖο οσίανε 

φοαἷος πενετίπείθο οχΏΙρίιεά ἴπε οοπιρ]είε δΥδίεπι οἳ 

πηιφίσα] Ιπίετνα]ς. ἈΝος ἶς (μὶς {με 5οἷἱε πιατ]ς οΓ {Πεῖτ ἵπῃ- 

Ρετ[εοί {τθαίπιεηί. Ίπ αἀάϊίοη {ο ἰρποτίπρ ἀῑαίοπίο απά 

οἩτοπιαθῖο 5οαἱες {ΠεΥ ἀῑά ποί εγεη αἰτεπιρί {ο οὔδεινε {πε 

νατίοις πωρπ(ιιάες απά Ώριτες {Ώ {Ἡε οπ]ατπηοπίο α5 γο]] α5 

1Ώ ἴΏε οἴμει Ρεπετα. ΟοπβπΙης {Πεπηδεί]νες {ο γ]Ώαί ἶ5 Όαί 

ἴἩε (ΠΙτά ρατί οἱ ἰΠαῖ οοπηρ]είε ΦΥδίΕΠΙ, ἴΠπεγ δε]εοείεά {ο 

εχο]αςίνε {τεαἰππεηί α δἶπρ]ε πιαρη]αάε ἵπ ἴπαί λιτά ρατί, 

ΏΕΠΩΕΙΥ, {ο Οοίανε. Αραΐη, ἰλεῖτ πηοάε οἱ ἰτεαίίπρ 6ΥεΠ 

Ῥταπο]ες οἱ ἴπε 5ιαἀάγ {ο γΠπῖοὮ {ευ ἀῑά αρρΙγ (Ππεπιδε]νες 

"πας Ἱπιρετίεοί. Τβἱς Πας Όθεῃ ο]εατ]γ Π]αδιταίεά πα ΓΟΓΠΊΕΓ 

ψγοτ]ς ἵΏ ἨΜΙΟΗ γε εχαπηίπεά {πε νΙεπς ραῖ {οτπατά ὮΥ πε 

ειαάθηίς οἳ Ἠατπιοπίο; Ὀαί ἵέ η] Ὃε Ὀτοιρηί Ιπίο α 5] 

οἶεατετ ΠρΠί ὮΥ αη αππηεταίοη Οο{ {Πε νατίοις αράἰνίδίοη5 

οἱ {Π]5 φοίεπος, απά α ἀθεοτίρίίοη οἱ {Πε 5«Ρῃετε οἱ 6αοἩ. Τε 

8 θΏα]] βπά (λαί ἴΠεγ Ώανε Ῥεεῃ ἵπ ρατί ἰσποτεά, ἵπ ρατί ἵη- 

αἀεαιαίε]γ {τεαίεᾶ ; απά γηῖ]ε 5αῦκίαπίίαίίης ος αρ  | 

πε 5Πα]] αἲ ἴΠε 5απις πε ασ ιτε α ϱεηετα] οοποερΏοπ οἳ 

{πα παίΐατα οί ος 5αρ]εοί. 

Τπε ΡρτεΙπαίπατγ 5ίερ {οπατάᾶς α 5οἰεπίίΠο Ιπγεςεραίίοη ος 

πημςίο {5 {ο αά]ηςί οι ἀῑβετεπί ποίίοης οἱ «παησε οἱ νοῖσε, 
πθαηίηρ {ΠεγεῦΥ «Ἡαηρο η {μα Ῥοβίίοπ οἱ {Πε νοίσε. ΟΕ 

Ὀπῖς «Ώαησε ἴἩετε αΤθ ΠΟΤΕ {ΟΓΠΗ5 (Παπ οη6, ας ἵί ἶ5 {ουιπά 

ὈοίΏ ἵη «ρεα]ῖηρ απᾶ ἵπ 5ἰπβίηπρ; {ο ἵπ εαε] οἱ ἴπεςε ἴπετε 

16 α Λΐσᾖ απὰ ᾖστυ, απά α «παηρο (Παί τεςη]ί5 ἵπ {πε οοηίταςί 

οἱ ΠἱρΏ απά Ίου ἶ5 α «Ώαηπρε οί Ρροβϊίοη. Ὑεί αἰιοιρ] είς 

πηονεπηεπί Ώείπ6εη ἨϊρΏ απά 1ού οἱ {Πε νοῖσε ἵπ 5ρεαΚίπρ 
ἀϊβεις 5ρεοίβοα]]γ {ποπι ἴἩε δαππἹς πιονεππεηί ἵπ δἱηπβΡίηΡ, πο 

αιΠοσίίγ Ώας Ἠτπετίο 5αρρ]ᾗεά α οατο[α] ἀθίετπιίπαίίοη ος 

ἴἩε ἀπΠετεποε, απά ἴλαί ἀεδρίίε {πε {αοί ἴΠαί υηλοαί 51οἩ 

α ἀείετπιϊπαίΙοη {πε ἀεβηϊίοη οξα ποῖθ Ῥθεσοπιες α {αδι νετγ 

ἀϊβιοι]ί οἵ αοοοπιρ]δΏππεηί, Ὑεί νγθ ατα Ῥοιπά {ο αοοοπηρ]]δ] 

1 ἨΙ ΘΟΏΊΕ ἄερτεε ΟΓ αοοἩταΟγ, ἵ Ὑε ἨΙδΏ {ο αγοῖά ἴπε 
χόό6 
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Ῥ]απάετ οἱ Τα5ας5 απάἆ 5οπηε Οἱ {Π6 5εμοο] οἱ Ερίροπα5, πο 

αητίριαίο ὀγεαάέή ἴο ποίε. Α οατεία] ἀεβηίίοι γη] εΠςτε 

ας Ιποτεαφεά οοττεοίπεςς ἴπ ἀῑςοιςςίηςρ ΠπἹαΏΥ οἱ {πε ρτοβ]ετης 

πΠιοὮ γη] ατεγννατάς εποομηίετ τς. ἘΕατίπειπιοτε, 1έ ἴ5 

εδεεη(ία] {ο α οἶεατ οοπιρτεΏεησίοη οἱ ἴπεςε Ροίπίς {Παί πε 

ἀϊβετεηιϊαίε ἀῑσιιπειϊγ Ρείνεεη {εηςίοη απά τεἰαχαίίοπ, Ἠε]ρΏε 

απά ἀερίΏ, απἀ Ρί(ο]---οοποερίίοης ποί α5δ γείῖ αἀεαπαίε]γ 

ἀϊδοιςεεά, Ῥιί εἰίπετ Ισποτεά οἱ «οη{ιδεά. ΤΗϊ5 ἆοπε, νε 

5Ώα]] ἴπεη Ὄε οοπ/τοηίθά ΡΥ {ηε αιεξίοη πΏείμετ ἀῑδίαποε οἳ 4 

Ώια Ἱπο οἱ ΡίῖοὮ οαΏ Ὄε ἱπάεβηίτε]γ εχἰεπάεά ος ἀῑπιίπίςμεᾶ, 

απά 1 5ο, ποπ πΏαί Ροϊπί οἱ νίεν. Όιτ πεχί {ας πΙ]] 6 

α ἀϊδοιδείοη οἱ Ιπίετνα]ς Ιπ σεπετα], {ο]ογεά ὮΥ α οἰαδδίβσα- 

Ποπ οἱ ἴπεπι αοοοτάΙΏρ {ο ΕΥεΓΥ Ρεϊποίρ]ε ος ἀῑνίδίοη οἱ γγπίοΏ 

(Ἡ6υ αἁπαῖε; α[τετ. πΏίοὮ οι αἰεηίίοη ΙΙ Ὃε εηραρεά ὮΥ 

ἃ οοηδἰἀεταοη οἱ {με 8οα]ε ἵπ 6επετα!, αηᾶά α Ργεδεπίαίοη 

οἳ {πε νατίοις παίυταὶ οἶαςσες οἱ 5ο8]ε. Ἰλε πιαςί ἴπεη 

Ιπάϊσαίε ἵηπ ου(]ῖπα {πε παίιτε οί Ηεφίζα{ ππε]οᾶγ---/1δέγαῦ, 

Ῥεσααςε οἱ πιε]οάγ ἴπετε ατα 5ενεταὶ Κίπάςδ, απά ἴαπε[ι] 

πηε]οάγ---ἴαί νΏΙοὮ {5 επρ]ογεά ἵπ πιικίσα] εχρτεςδίοη---ἷδ 

οπ]γ οπε οἶαδ5 αΠΙΟΠΡ ΠΙΔΠΥ. Απά α5 ἴίΠε πείποά ΡΥ πΏ]ς] 

"οπε ἶ5 ]εά {ο α ἴταε οοποερίοη οἱ {Πῖς Ιαΐετ ἵπνο]νες ἴθ 

ἀϊπεγεη{ίατίοη οἱ ἴὲε {τοπ {Πε οίπετ Κίπάς οἱ πιε]οάγ, ἵε ν]] 

βατοε]γ Ὃε ροφείρ]ε {ο αγοίᾶ (ουελίης οη ἴλεςε οίμει Κἰπάς, 

{ο 50Πε εχίεηῖ αἲ ]εαςί. Ἰ/Ώεη νε Ώανε (μας ἀεῆβπεά πηαφῖσαἱ 

ππε]οάγ α5 {ατ ας ἴϊ οΆΏ Ῥε ἆοπε ὉΥ α 6εηετα] οα(]ΐπε Ῥείοτε 

ἴπο οοηδιἀεταἴίοη οἱ ἀείαῖ]ς, νε πηιςί ἁῑνιάε {πε ψεπετα] οἶαςς, 

ῬτεαΚίηπρ ἵε πρ Πίο 45 ΠΙΔΩΥ δΡρθεοῖες 45 1 ΠΙΑΥ αΡρεατ ἴο 

οοπίαϊἰη. Α{ἴετ ἰΠῖς ἀῑνίδίοη νε πηιςδί οοηδίάετ ἴπε παίατε 

απᾶ οτἱβίη οἱ οοηπἰηιΙίγ ος οοηδεοιοη Ιπ 5εα]ε. Όατ 

ηεχί ροῖπί π]] Ῥε {ο 5αΐ {οτίῃ {ηε ἀϊβετεποες οἱ {1 πιυκίσα] 

6εηετα Πίο πιαη]εςί {Πεπιδε]νες ἵΠ {πε νατίαβρ]ε ποίες, 

α5 νε] α5 {ο ϱίνε απ αοοουηί Οἱ {πε ]οοί οἱ νατίαοη οἵ 

ἴμεςε νατίαὈ]ε ποίε. ἨΗΠλετίο {πεςε αιε5δᾶοης Ἠανε Ῥεεη 

; αὈφο]αίε]γ Ισποτεά, απά ἵπ ἀεα]ίπρ γη ἴπεπι πε 5Ώα]] Ῥε 
τό; 
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οοπιρε]]εά {ο Ῥτεα]ς πευ’ στοά, α5 {ηετε ἶ5 ἵη οχἰδίεησε πο 

Ῥτονίους (τεαίπιθηί οἱ έηεπα ἸνοτίὮ τηεηοπίηᾳ. 

5 Ἰπίετναϊ5, Πτςί 5ἴπιριε απά ἴΏεπ οοπιρουπά, ἵΠ] πεχί 

οοοΙΡΥ οἱ αἰεηοηῃ. Τη ἀθα]ίης πι οοπιρουπά Ιπίετναίς, 

ΝΠΙΟὮ ἂδ α πηαίίετ ο{ {αοῖ ατθ 1Ιή α 56Π86 5οαἷο5 ας πε], Ίνε 

Ώα]] βΏά Τε πΕΟΕΒΡΑΣΥ {ο πηα]κε 5Ο0ΠΠ8 τείηατ]κ5 οἨ {Πε 5γπίΠΏεςίς 

ος κἴπιρ]ε ΙηίθιναΙ. Μοςί κιιάεηίς οἱ Ἠατπιοπίο, ἂ5 νε 

Ρετοεῖνεά ἵη α Ρτενίοις ἸΟΓ, Ώανο {[αϊ]εά ενεη {ο ποίῖοε 

Όαί α (πθαίπιεπί οἱ ἰΠῖς 5αΏ]θοί γγας τεααῖτοά. Ἐταίοσ]ες 

απά Πῖ5 5οΏοο] Ώανε οοπίεπίεά {Πεπηδεῖνες η τεπιατ]ίωρ 

Όμαί ἴπετα ατα πο Ῥοδδίρ]ε ππε]οάίο Ρτορτεδείοης ειατίίης 

{οπι ἴηαθ Ιηίειναὶ οἱ (πε Ἐουτίῃ, Ὀοίμ αρπατάς απἆ ἁονη- 

νατάς. ΤΠΟΥ ἆο ποί ἁθβπίτε]γ δίαίο πηείΏατ {να Ίανν Ὠο]άς 

σοοἆά (οπι ὙΠαίενει Ιηίετνα] οἱ ἴπε Ῥουτί {πα ππε]οάγ 

φίατίς; {Π6γ αδδίΡΏ ΏηΟ ΤεαδοηΏ {ο {πεί Ίαν; ἴΠεγ ἆο ποί 

Ἱηαιῖτε ΠΟΥ οίΏεΓ ΙΠίεινα]5 ατα »γηϊηερίζεά---ΨΠείπετ ἴΏετε 

Ἰδ α βχεά Ρτἰποῖρ]ε ἴπαί ἀείετπιῖπες {Πε 5Υηί]μεςίς οἱ αΠΥ 

ρίνεη Ιπίεινα] ν(Ώ αΏΥ οίμετ, απά απάετ πΏαί οἰτοιπηδίαπςες 

φοαἱες ἆο απά ἆο ποί ατίδε Ίοπι {πε βγηίηθςες, οι ΠείΏοες 

ΟχίΦ πιαίίετ ἶ9 ΙποαραΡ]ε οἱ ἀείετπιϊπαίίοη. Όπ ἴπεςε Ρροῖηίς 

πς ΠΏηά πο φἰαίεπηεηί5 πιαάε ὮΥ αΏΥ υτίίετ, υγ οι υροιί 

ἀεπιοηςίταίίοη; {Πε τεδι]ί Ὠείηρ (μαί αΠλοιρΏ α5 α πιαϊτετ 

οἱ [αοΐ ἴΏετε 15 α ππατνε]]οι5 ογάετ]πεςς ἵπ {ηθ οοης(α{ίοη οἱ 

πηθ]οάγ, πημδίο Ὠας γεί Ὄθεη οοπάεπιπεά, {ΏτοιιρΏ {πε Γαι]ί 

οἱ {οδαθ ΥΠΟ Ἠανε πεάά]εά γη {Πε 5αΏ]εοί, α5 [α]ΐης ἴπίο 

ἴηο ορρορίίο ἀε[εοίι. Το ἰταίΏ 15 ἴλαί οἱ αἰΙ (νε οὐ]εοίς {ο 

ψΏῖοὮ {Πε Πνε 5εηςδες αΡΡΙΥ ποί οπθ οίπετ ἶ5 οΠατασίετίζεά 

Ὦγ αηπ οτάστ]πεςς 5ο εχίεηδῖνε απἆ 5ο Ῥετεοί. Αβραπάατί 

ενἰάεπος {οτ {Πῖ5 5ἰαίεπιθηί υγ] Ώε {οτίμοοπιίης ἰμτοαρΏοιί 

ουσ Ιηγεςραίίοη οἱ ος 5α0]θοί, {ο {Πα επιππετα(ίοη οἱ {πε 

Ρρατί5 οἱ γΏΙοὮ να παιδί ΠΟΥ τείτῃη. 

6 ΌΟτς Ρτεδεπίαίοη Οἱ {μα νατίοις πηείηοάς {π ψἨίοἩ ἰπηρ]ε 

Ιηίεινα]5 παΥ ε οο]]οσαίοά γ]] Ρε {ο]οπεά ὮΥ α ἀῑδομδδίοη 

οἱ {πε τεςα] πρ 5σα]ες (Ιπο]αάϊπρ {πο Ῥετίοοί ῷοα]ε) ἵπ γίς] 
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νε πΠ] ἀεάποε ἴπε πΙπηΘετ απά οἰατασίετ Οἱ {ε 5οα]ες {Τοπ 

ἴπε Ιπίεινα]ς, απά η] εχΏΙθΙε (Πε 5ευετα] πιασηϊτιάες οἱ 5εα]ες 

α5 γε] ας ἴΠε ἀϊΠετεπί βριτες, οοἱ]οσαίίοης, αηά Ρρος[ίοπς Ρο5- 

εἱρ]ε ἵπ εαςἩ πιασηϊέαᾶε ; οἳς αἶπι Ὀείηρ (Παί πο Ρτϊπείρ]ε ΟΕ 

οοποτείε ππε]οάγ, υπείπετ πιαρηίϊίαάε, οι Πσιτε, ος «οἶ]οσα- 

Ποη, ος Ρροβϊοη 5Ώα]] ]αοἷς ἀεπιοπςίταίίοη. ᾿ΓΗΐ5 ρατί οἱ ος 

(άν ας Ῥεεη 1εβ απίοαολεά ΡΥ αἲ] ος ρτεάθοεξςοτς ψ(Ὦ {πε 

εχοερίίοη ο{ Ἐταίοςε]ες, ππο αἰεπιρίεά α ρατίίαΙ επαπηετα ο 

νη(ποιί ἀεπιοηδίταίοη. Ἠονυ πγοτίμ]εςς Πῖς φίαἴεπιεηίς αἴ6, 

απά Που οοπηρ]είε]γ Πε {αεᾶ ενεη ἵη Ρετοερίῖοη οἱ {πε {αεί5, 

πε Ώανε αἰτεαάγ ἀνε]ί αροπ, πΏεη {Πῖς νετγ 5αΏ]εοί Ίνας {πε 

πηαίίετ οἱ οἳσ ΙΠΠΙΥ. Α5 νο ἴπεη οΏδεινεά α {πε 5οα]ες 

πΙ{Ἡ {ηε εχοερίίοη ΟΓ οπε Ἠανε Όεεπ οοπιρ]είεΙγ Ρα55εά ΟΥΕΙ ; 

απά οἱ {ἴμαί οπε 5οαἱε Ἐταίοσ]ες ππετεἰγ επάεανουτεά ἴο 

επππεταίε {Πε ἤσιτες οἱ οπε πιαρηαάε, παπιε]Υ {Πε οείανε, 

επιρϊτίισα]]ν ἀείετπιϊηίηρ ἐπεῖτ πατηῦετ, γη ποιί αΏΥ αἰεπιρί 

αἲ ἀεπιοηδίταίίοη, Ὦυ {ηΏε τεούπτεηπσε οἱ (πε ἰπίετναῖς. Ἠε 

{α]εά {ο οὔσετνε ἐλαί ππ]εςς {πετε Ῥε ργενίοις ἀεπιοηςίταίοη 

Ὅ οξ (με Πρατες οΓ {Πε ἘΠΙΗ απά Ἐουτίῃ, α5 υγε]] α5 οἱ {πε Ίαννς 

οί ἰλείτ πιε]οάίοας οοἸ]οσα[ίίοΠ, 51οΏ απ επιρἰτίσα] Ρτουες5 

η] σῖνο π5 ποί 5ενεηπ Πσιτες, Ὀυί πἹαΏΥ πιπ]Ηρ]ες οἱ 5ενεη. 

Ἐττί]ει ἀῑδοιβείοη Ώετα ἶ5 τεπάετεά ΠΠεοεδδατΥ ΒΥ ος 

Ρτενῖοις ἀεπιοηςίταίίοη οἱ ἴπεςε {αοί5; απἀ πε ΠΙαΥ ΠοῦΥ Ἰ 

τεςΗτηθ οἳσ 5ΚείοεὮ οἱ {Πε ἀϊνίδίοης οἱ οατ 5αΏ]εοί. 

Ἠ/πεη {πε 5οα]ες ἰπ᾽ εαοὮ σεπις Ώανε Ώεεη επιπιεταίεά ἴπ 

αοοοτάαποε γὮ .ἴἩε 5ενεταὶ νατίαιίοης Ἰπσί ππεπβοπεά, πε 

πηυςί Ῥ]επά {Ώε 5οα]ες απά τερεαί {Πε Ῥτουεςς ΟΓ ΕΠΙΠΙΕΓΑ- 

Ποηπ. ἜΤπε πεοεςςΙίγ {οτ Ελπίς Ιπνεςαραίίοη ας εδεαρεά πιοσί 

ειιάεηίς; Πα, ἴΠ6γ Ἠανε ποῖ 5ο πιΙοὮ αξ πιαδίετεᾶ {πα ἴταε 

οοποερίίοη οἱ «Ῥ]επάίηρ.᾽ 

Νοίθς {οτπι {Ἡε πεχί 5υο]εοί {ος ΙΠαΙΙΤΥ, ΙΠᾷ5ΠΙΠΟὮ α5 

Ιπίετνα]ς ἆο ποίῖ 5αῇποε {ος {πεῖτ ἀείειπιϊπαίίοῃ. 

Αραϊη, ΕΥεΙΥ 5οαἰε πΠεηπ 51ης οἵ Ρρ]αγεά 5 Ἰοοαίεά. ἵη 

«α οετίαίη τερίοη ο ίΠε νοίοε; απά αἰίλοαρΏ (πί5 ]οεαίίοῃ 
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Ἱπάποες πο ἀἴΠετεποε ἵπ {Πε 5οα]ε τερατάεά ἵπ Ιδε]έ, 1 ἵπι- 

Ρατίς {ο τς πι πηε]οάγ « επηρ]ογίης ἴαί 5οα]θ ηΟ ΟοΟΠΙΠΙΟΠ---ΠΒΥ 

ταίηετ Ῥείῃαρς 15 πιοςδί 5ἰτικίηςσ οΠΏαταοίετίδίο. Ἠεπεο Πε 

ΦΠο που]ά ἀθεα] νηίὮ (Πε 5είεποε Ῥε[οτε 5 πηαςί ἰτεαί οἱ {πε 

ἑτερίοη ο{ {πε νοίοε” ἵπ ϱεπεταὶ απά ἵπ ἀείαί] 5ο {αΤΓ 48 ἶδ 

τεβδοπαῦ]α; ἵπ οίμετ ποτάς 5ο {ατ α5 {πε παίυτο οἱ {πε 5οα]ες 

«Πεπηςε]νες Ῥγεδοτίρες. Απά ἵπ ἀεα]ῖηρ πι (πε αβΙΠΙΥ 

Ρείννεεη 5εα]ες απά τερίοης οἱ {με γοῖςς, απά νε Κεγ», πε 

πημςί πο {οἶϊουν ἔλλα ἩἨατπιοπῖςίς 1η "ἠλοίγ οπάεανοιισ αἲ οΟΠΙ- 

Ῥτεδδίοη, Ὀαί αἴπι ταίΏετ αἲ λα ἰπίοτπιοάι]αίοη οἱ 5οαἱε5, ὮΥ 

οοηρἰἀετίηρ {η ναί Ἴκεγς {Πε νατίοις 5οα]ε5 πηαςί Όε δεί 5ο 

α5 {ο αἀπι]ί οί Ιπίεγπιοάι]αίϊοη. Ύψε Ἠανε 5ΏούΠ 1π α Ρτενίοις 

ψοτ] ἐμαῖ, {ΠοαβΏ α5 α πιαϊίαί Οἱ {αοί 5οπιε οἱ ἴπε Ἠατπιοπίςίς 

ανα {οισ]οά οἨ ἰμί ΡΙΩΠΟΗΝ Οἱ ους 5αρ]θοί ἵη α- ΡΙΤΕΙΥ 

αοοἰἀεηία] Ίναγ, ἵῃ οοηπεχίοη η(Ὦ {πείτ επάθανοιτ {ο εχΗΙθίέ 

α οἱο5ε-ρασκθά 5οΏεππε ΟΓ 5οα]ε», γεί ἴπετε Ὠας Ῥεειπ πο 

6οπετα] ἰτεαίππεηπί οἱ ἵτ ὮΥ α 5ἶηπρ]α υτίίετ Ὀε]οπρίης {ο Πί5 

5οΏοο]. Τηΐ6 Ῥορϊΐοη οἱ ος 5αρ]εοί πιαγ ὈτοαάΙγ Ῥε 

ἀεδοτῖρεά αξ ἴμε ρατί οΓ {πα 5οἴεηποε ο{ πιοάπ]αίίοη οοΠ- 

οετπεά γψίἩ πιε]οάγ. 

Τε Ἠανε ΠΟΥ δεί (οτίΏ {λα παίατο απά πιπηρετ οἳ {μα 

Ρρατίς οἱ Ἠατπποπίο, ΑΠΥ Ιπνεςβραίίοης (λαί πγου]ά οαττγ απ 

{ατίΏε πηαςδί, α5 νε τεπηατκεά αἲ πε οπαΐσεί, Ῥε τερατάεά 

α5 Ῥε]οηπβρίης {ο α ποτε αἀναποθά κοϊεηποθ. Ῥοδίροπίπς 

αοσοτάἰΠπβΙγ {ο ἴπε Ῥτορετ οεσαδίοη ἴπε οοηδἰἀεταίίοη οί 

ἴπεςα, ἰλαῖτ ΠΊΠΙΡΕΣ, απά {Ππεί 5εγνεταὶ παίιτεδ, ΠΟΥ 

ἀενο]νεςδ προπ τς {ο ρίνε απ αοοοιπί οἱ ἴπε ρτίπιατγ 5οἶεποἙ 

Πε]{, 9 

Οατ ΕΠτδί Ρρτοβ]επι οοηβῖςί ἵπ αποθτίαἰπίης ἴπα νατίοις 

φρεοίε5 Οἱ πιοίοηπ. Ένετγ νοῖοε 5 οαραΏ]ε οἳ ο«Ἠαπρε ΟΓ’ 

Ροβί(ίοη, απά {Πί5 «Ώαησε ΠιαΥ Ὄε εἰίμει οοπίπαοςς ος ὮΥ 

ἰηίεινα]φ. Ἰπ οοπίπαοις «Ἠαηρο οί Ῥοδίίοη ἴμαε νοίος 

56ΕΠΙ5 {ο {λε 56η565 {ο ἵτανεισε  οθτίαίη «Ραος ΙΠ 516Ώ α 

ΠΠΦΏΠΕΙ {ναί 1{ ἆοες ποί Ώεοοπῃε 5ίαΙοπΏατΥ αἲ αΏΥ Ροΐηί, πο 
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ΤΗΕ ΕΙΕΜΕΝΤΕ ΟΕ ΗΑΕΜΟΝΥ 

ενεη αἱ {ηε εχίτεπηϊεῖος οἱ ἴέ5 ρτορτεςς---5αοἩ αἲ ]εαςί ἶ5 ἴπε 

εγίάεποε οἱ οἳτ 5εηςε-ρετοερίίοη---Όιί Ῥαδ5δες οἩη Ιπίο 
5ἴεπος "ή πΏῦτοκεη οοππαϊ(γ. Ίπ ἴπο οίμετ δρεοίε 

ΝΠΙΟὮ νε ἀεδίσηαίε πιοῖῖοη ὮΥ Ιπίετναϊς, {πε Ῥτουςςς 56ΕΠΏ5 

ίο Ῥε οἱ εχαοίι]γ ἴπε ορροςῖε παίιτε: {πε νοίσε ἵπ 15 

«Ῥτορτεςς σίαἑῖοης ςε]έ αἲ α οετίαίη ΡίΙΟἩ, απά ἴπεη ασαῖη αἲ 

αποίµετ, Ρυτδιίης {Πῖς Ῥτοσεςς οοπηαος]γ---οοππιοιδ]γ, 

εμας 1, ἵπ πια. Α5 ἴε Ίεαρ (με ἀῑδίππος οοπίαϊπεά 
Ῥείνπεεη {Ἡε 5αοοθςρίνε ροῖηίς οἱ ΡίίοΠ, υΥΏῖ]ε Ιξ ἶ5 5ἰαίοπατΥ 

αἲ, απά ρτοάωοες 5οαπάς Ἡροῃ, {πε Ροῖηπίς {Πεπδεῖνες, ἴε 

16 φαῖά {ο δἵηπρ ΟοΠΙΥ ἴπΠε Ἰαίΐίετ, απᾶά {ο ππονε ὮΥ Ιπίετνα]ς. 

ΒοίΏ ἴπεςε ἀεεοπρίίοης πηαςί ΟΓ οοιτςε Ὦο τερατάεά ἵπ {πε 9 

Ἠβῃί οἳ 5εηδαοας οορηϊῖοη. ἍἸ/Ππείμετ νοῖοε οαη τεα]]γ 

ΏΊΟΥθ ος ποῖ, απά ἸΠείπετ ἴέ οαπη Ὀεοοπις δαξίοπατγ αἲ 

α Ρίνεη Ροῖπί οἳ ΡίἴοἩ, ατα απεςίίοης Ὀεγοπά {πε 5οορε ο{ 

Ώπε Ρτεδεηί ἱπαπίτγ, πΠίοη ἆοες ποῖ ἀεπιαπά {πε ταϊδίης 

οἱ {Πίς ρτοῦ]επι. Έοτ πΠαίενεΓ {ηε ἀΠΦΕΓ ΠΙΣΥ Ῥε, 1 ἆοος 

ποί αΠεοί ἴπε ἀῑσεποίοη Ἠείπεεηπ {Πε πιε]οάϊοας πιοῖοη 

οἱ (πε νοῖοε απά 15 οίπετ πιοίῖοης. ΓὨἱετερφατάϊῖης αἲ] 5ιιοἩ 

ἀϊποι]αες, νε ἁθεοτίρε {πε πιοίίοη Οἱ {πα νοίοθ α5δ «Οη- 

Ώππαοις ἨΝΠεηω 1 Ππουες ἵη 5ΠοἩ α ἩΔΥ αξ ἴο 56εΠΙ {ο {ηθ 

εατ ποῖ ἴο Ῥθεοπιε 5ίΑΠΟΠΑΙΥ αἲ αΏηΥ Ροϊπί οἱ’ ρίίοα; Ῥαξ 

ΝΏεΠ ἴΏε τεγετςε {5 {Πε σα5ε---ΨἩεη ἴΠε νοῖος 5εεπης {ο {πε 

εαΙ Πτοί {ο οΟπΏε {ο α 5ίαπάςιΠ] οη α Ροῖηπί οἱ ΡΙἴοµ, ἴπεπ {ο 

Ίεαρ ουετ α οετίαίη 5ρᾳς6, απά, Πανίηρ ἆοπε 5ο, {ο οοπιείο α 

ςἰαηάςίϊ] οπ α 5εοοπά Ροίηπἒ, απά {ο τερεαί ἐπί αἰεετηαίίης 

Ρτοῦεςς οοπί(παοις]γ--- ΓΕ πιοβίοη οἱ {Πε νοίοε απάετ {πες 

οἰτουιπηδίαποςς ἵε ἀεεοτῖρε αξ πιοῖίοη ὮΥ Ιηπίειναί. Όο- 

Ώπποας πιοίοη πε οα]] {πε πιοβίοη οἱ 5Ρρεεςῃ, α5 ἵπ δρεαΚίης 

ἴπε γοῖςε ππονες νψη(ποαί εΥετ 5εεπαῖης {ο ΟΟΠΠΕ {0 α 5ίαπά- 

5η]. ἜἨπε τενετςε ἶ5 {Πε οα5ε γ(Ἡ {ηε οἴπειτ πιοίῖοΠ, ΝἨΙοὮ 

πε ἀεδίσηαίε πιοίοπ ὮΥ Ιπίετναίς: ἵηπ ἴπαί ἴπε νοῖος ἆοες 

8ΕΕΠ ἴο Ώεοοπε 5ίΑΠΙΟΠΑΙΥ, απά γηεηπ επρ]ογίησ {Ππί5 

πποζίοη οηε ἶ5 αἶγαγς 5αἱά ποί {ο 5ρεα]ς Όιί {ο 5ἱησ. ἨεηςἙ 
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ΑΕΙΞΤΟΧΕΝΟ5 

ἵη ΟΤάἴΠαΤΥ οΟΏΥΕΙΦΑΙΙΟΏ νε αγοῖά Ὀτίηρίης {Πε νοῖεε ἴο α 

ίαπάκε]], απ]θςς οοσαδἰοηα!ΙΙγ {οτοθά ὮΥ 5ίτοπᾳρ {εε]Ιηρ ἴο 

τεδοτί {ο 5ιος α ποίοηπ; ἨηΊετεας ἵπ δἱηρίηπρ να αοὶ ἵη 

το Ρτεοϊςε]γ ἴπε ορΡροβδίίε Ναγ, αγοϊάϊηρ οοπίπαοςς πποίοΠ απά 

πιακίπςσ {Ώε νοίοε Ώε6οοπιθ, α5 [ατ α5 Ρορδίρ]ςε, αὉςο]αίε]γ 

ςίαἱοπατΥγ. ΤΠε πποτε πε 5ἡεοθεά ἵπ τεπάετίΠρ εαεὮ ΟΓ ΟΙ 

νοίςσε-ι{ίίεταΏοες Ο0Π6, δία{ΙΟΠΑΙΥ, απά Ιάεηίῖσα], ἴε ΤΠΟΓΕ 

οοττεοί ἄοες {πε δἱηρίηπςσ αρραατ {ο {Πε εατ. ΄ Το οοπο]αάε, 

εποἁϱΏ Ὠας Ώεεη σαἷά {ο Ώου” {Παί ίπετε αἴθ (νο δρεοίες οί 

πε νοϊῖςε᾿5 ποίίοη, απά {λαί οηε ἶ5 οοπίίηυοις5 απά επΙρ]ογεά 

ἵη δρεαΚίησ, ΝΠΙΙς οηε Ῥτχοσθεάς ὉΥ Ιπίεινα] απά 15 

επηρ]ογθαά ἴπ δἱπρίηρ. 

Τι ἶς ενιἀεηί ἰλαί {Πα νοῖσε πημςί ἵη 5ἱηρίηρ Ρτοάισε {πε 

{εηρίοης απάἆ τε]αχαίίοης ἱπαιάίβ]γ, απἁ ἴΠαί ἴπο Ροΐπίς οἱ 

ΡΙίοῦ αἶοπε πιιδί Ὄο αιιάἰΡ]γ επιιηοϊα(θᾶ. ΤΗϊ5 ἶδ οἶεατ {οπα 

τηε {αοί {μαΐ {ηε νοῖσοε πημδί ραςς ἱπιρετοερββ]γ (Πτοαρῃ Όνε 

οοπιραςς οἱ {πα Ιπίενα] Πίο] 1 (σανετςδες ἵη αδοεηάίηρ Οἵ 

ἀεδοεπάϊης, νΠῖ]α (Πε ποίες {μαῖ Ῥουπά {με Ιπίειναὶς πιδί 

Ῥε αιάϊὈ]ε απά 5ἰαΙοΏατγ. Ἠεηποε {ε ἶ5 πεεά{α] {ο ἀΐδοιδς 

ἴεηδίοη απά τε]αχαΠοη, απά ἵπ αἀάϊίοη ΠαϊρΏί απά ἀερίΏ οἱ 

ΡΙί6Π, απά Ππαϊ]γ ΡίίοὮ ἵπ εποτα]. 

Τοηβῖοη {5 {1ο οεοπίπαοῖς ἰταηβϊίοη οἱ {πε νοῖςε {Τοπ α 

Ίοψετ ΡοδΙοη {ο α Ὠΐρμοετ, το]αχα{ίοη {λαί {οπα α Πἱρῃετ {ο 

α Ἰοψετ. Ἡοθίρηί οἱ ΡΙ{οἩ ἶς ἴμα τεςδι]{ οἱ {εηδίοη, ἀθρί]ι 

το τοαδη]ί οἱ τεἰ]αχαίίοη. Όπ α 5αρετβοίαὶ οοηδἰἀεταξίοη ος 

ἴωεςε αιεδίίοης ἴέ παρΏί αΡρεας 5ατρεϊςίηρ {λΠαί νε ἀἰδΠπριΙδη 

{οιτ ΡΏεποπιεπα Ώετε Ιηδίεαά ΟΓ πο, απᾶ ἵη [8οί Ττ 15 δια] 

ιο Ιάρηίρ Πεὶρηε οἱ Ρί(οἩ νι (εηδίοη, απά ἀερίλ ο ΡίίοὮ 

11 γη] τε]αχαίοη. Ἠεποε ΝΕ ΤΙΑΥ Ρετῃαρςδ ψΠ αἀναπίαρε 

οὔδετνε {μαί {ίΠο δα] νίου ἵπιρ]ες α οοηβιδίοΏ οἱ {ποιρηί. 

Τη ἀοίπρ 5ο νε πηιςί επάεανοιτ {ο ππάειδίαπά, ὮΥ οὈδετνίηρ 

Ώιε ῬΗΕεΠΟΠΙεΠΟΠ Ιδε]ή{, ναί Ρτεοίδε]Υ ίακες ρίαοε ἨΠεη ἵη 

(ππίηρ νε αρηίεη α 5ιτίηρ οἵ τε]αχ Πε. ΑΙ νο ροβ5655 εΥεη 

α 5ΗρΏί αοαιαἰπίαηπσοε ΥΙΙὮ Ιηπδίταπιεηίς ατα αάΤΕ ἴλαί 1π 
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Ρτοάπεῖπρ {εηδίοη πο ταῖςε {Πε σίτίης {ο α Πΐσιετ ΡίίςὮ, απά 

ἴμαί ἴπ τε]αχίπς 1 νε Ίσννετ ἴὲς ΡΙΤοἩ. Νου, πΠΙ]ε Ίγε ατα 

ενας ταϊσίης {πε ΡίίοἩ οἱ με σἰτῖηᾳ, ἵ {5 οὈνίοις (λαί έπε 
ΠεϊρΏί οἱ ΡίοὮ πΏίσΙ 5 {ο τεςι]έ {Ποπη {πε Ῥτουεςδς σαπηοί 

γεί Ῥα ἴπ εχἰσίεπσθ. Ἠείρῃί οί Ρίο υγ] οπ]γ τεςα]έ πΊεῃ 

ἴπε ἰτῖης Ώεοοππες 5ἰαΙοΠατΥ απἀ οεᾷ5ε5 {ο «Ώαηρε, αἴτετ 

Μανίηπσ Όεεηπ ὈτοιρΏέ ὮΥ {Πε Ῥτοςεςς οἱ {εηδίοη {ο {Πε Ροΐπί 

οἱ Ρίο τεαι]τεά; ἴηπ οίπετ ποτάς, πΠεη {πε {εηδίοη Πας 

οεαςσεά απἀἆ πο Ίοηβει εχἰδί. Έοτ ἴε ἶ5 ἱπιροδεῖϊρ]ε {μαί α 

5ίτίης 5Που]ά Ῥε αί {πε 5αππς πποπηεηί {π πιοίίοη απά αἲ τεςί ; 

αηά α5 πε Ἠανε 5εΕΗ, ἴεηδίοη ἴαΚες Ρίαςε πΠεη {Πε σίτίης 

6 ἵη πιοίίοηῃ, Πεϊρπί οἳ ΡίίοἩ ππεπ Τε ἶ αιϊεδοεπί απά 

φίαἴΙοπατγ. Τῆε 5απιε τεπ]ατ|κς ψη]] αΡΡΙγ {ο τε]αχαίίοη απά 

ἀερίᾗι οἳ ΡΙοΠ, εχεερί {λΠαί {ηεςε ατε «οποεγπεά πΙΏ οΏαηρε 

ἵη {Πε ορρος!ἴο ἀἰτεοίίοη απά ἴί5 τεδι]{. Τί 15 ενἰάεπί, ἴπεῃ, 

ἴπαί τε]αχαίίοη απἀ ἀερίΏ οἱ ΡΙίοΠ, (εηδίοη απά ΠεϊσΏί οί 

ΡίίοΏ, παςί ποῖ Ῥε Ιάεπιϊίπεά, Ὀιαῖ 5ἰαπᾶ {ο οπθ αποίµει {π 

ἴπε τε]αΠοη οἱ οαἩ5ε απά εΒεοί. Τί τεπιαῖης {ο 5Ἡου (μαί 

πε ἴετπα ΡΙ{εΏ αἶδο οοηποίες α απίίε ἀϊξμηηποί οοποερ!ίίοη. 

ἙΒΥ ἴπε ἴετπι Ῥϊ{οἈ νε Ίπεαη {ο Ιηπάϊσαίε α οετίαῖη Ρεί- 15 
βἰσίεηος, α5 Ιῖ Ἡ6τε, ΟΙ 5ία{ΙΟΠΑΤΥ Ῥοδίΐοη οἱ {πε νοῖοθ.. 

Απά Ἰεί Ἡ5 ποί Ὄε αἰατπιεά ὮΥ {πε {πεοτν γγΠπῖος τεάιοες 

ποῖες {ο πιοίίοηπ5 απἆ αδεετί 5ουπά ἵῃ σεηετα] {ο Ῥε α 

πΙοίίοῃ, α5 {Ποιρδῃ ουτ ἀεβηϊίοη Ιπνο]νεά {πα ῥρτοροςίίοῃ 

Όπαί υπάετ οετίαίη οἰτοιπιδίαποες πιοίῖοη Ἱ], Ιηδίεαά οί 

πιονίπᾳ, Όε 5ἰαϊβΙοπατγ αηΏά αἲ τεδ. ΤΠε ἀεβηίϊίοη ος ΡίίοὮ 

5 α οετίαϊη οοπαϊίοηπ ο πιοίίοη--- σα]! 1 ΄εαιαβί]ψ᾽ ος 

ἑιάεηΙ(γ,᾿ ος ὈΥ αΠΥ ποτε επ]σηίεηίης {ετπῃ γοι οαη Ππά--- 

γη] ποί αΠεεί ου Ροβίΐοη. Ία 5Πα]] ποπε {Πε Ιε5ς ἀεσοτίρε 

ἴπε γοίοε α5 5ἰαἴοπατΥ πΠεη Οἳσ 5εΠΏ5ες α55ατο 5 ἴΠαί 1 ἶ5 

πεϊίπει αδοεπάϊπς ποτ ἀεδοεπάίπᾳβ, 5ἰπιρ]γ Πχίηςσ οἨη {Πῖ5 

ἴθτπι α5 ἀεςοτίριίνε οἱ 51οἩ α 5ίαίε οἱ {με νοίοε πΏοιί αηΥ 

{ατίμετ Ἱπιρ]σαίοης. Το Ρτοσεεά, ίΠπεπ, ἴπε νοίοε αβρεατς 

(ο αοί ενας ἵη οἱηβίης; ἵτ ΠοΥες ΙΠ πηαΚίηςρ αηΏ ἰπίεινα!, ἵε ἶ5 
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5{α{ΙΟΠαΙΥ ΟΠ {6 ποίθ. Νου 1{ πε π5ο {Πε ἴεγπι /πιοίίοη 

απά 5αΥ ΄ {Πε νοῖοςῬ ΠΙΟΥΕ5΄᾽ ΙΠ ο.δες Υηετε, αοοοτάἶπρ {ο ἴπε 

Ρ]γρίσα] {Ίεοίγ, Ιέ ππάετροες α «μΏαηρο ἴπ {με ταίε Οἱ ΠΙΟΙΙΟΠ ; 

απά 6, αραίπ, νγθ 11δε {Πε ἴθγπῃ «τες απά 5αγ΄ {πα νοῖςσε τεδί5᾿ 

ἵΏ οᾳ565 γηετε {Πὶς «Ώαηρα ἵπ {Πε ταίε οἱ πιοῖοη ας οεαδεά, 

αηΏά {πε πιοβίοη Ἠας5 Ῥοοοίιε πίζοτπι, ος τηνδίσα] {ΠΕΟΤΥ 18 

ποί {Πετεργ αΠεοίεά. Έοτ ἴτ ἶ5 ρ]αίπ εποισΏ {ῑιαί {λα ἔετπι 

ἐπιοίίοη  ἵπ {πο Ρ]γδίσα] 5εΏ5ε οονετς Ὀοίλ ΄πιοίίοπ) απά 

ἐτεςί) ἵΏ {πε 5εη56 ἵπ ἨΠίοἨ Νς επιρἰον {πεπι. Ῥαβιοϊεηί 

μας Ῥθεεη φαἱά οἳ {(πίς Ροίπί Ἠετε; εἰσενηετε Ιὲ Ώας Ῥεεῃ. 

πεαίεά Ίποτε ΕΙ] απάἀ οἰθατ]γ. 
18 ΤΟ τΤε5ΙΠηΘ; ἵξ ΠοΥ Ῥείηρ οἶθατ ἴμαί Ρίίοῇ ἶ5 ἀῑδήποί {οπι 

(ΘηδίοΏ ο: τε]αχαίίοη, πε {οΓΠιετ Ῥείηρ, ἂ5 γε 54Υ, ἃ τεσί οί 

ἴπε νοίσος, ἴμα Ἰαίίετ, α5 6 ανα 566Η, ΠΠΟΙΙΟΠ5, ΟΙ ηπεχί 

ἴαδ]ς ἶ5 {ο απάἀρθισίαπά {λαί 1 15 ἀῑδεποί ΠΤοπι {πα τεπιαϊηίης 

ῬΒεποππεπα οἱ Πεϊρηί απἆ ἀερίμ οἳ Ρίίοι. ἈΝΟΝ, οί Ῥτε- 

γῖοας οὈδετναίίοης ανα 5Πονίη {Παί {6 νοῖος 18, 45 α ὨΙΒΙ{ΕΙΓ 

οἱ {αοί, ἵπ α ίαίε ΟΓ τεςί α[ίοτ α ἰταπςίίοη {ο Πεὶρηί οι ἀερίῃ; 

γαοί {Πε {οἰονίπς οοηδἰἀεταίίοης ψ] πιακα 1 οἶεαι ἴπΠαί 

ΡΙίοΠ, {ποιρῃ α τεςδί οἱ {πε νοῖσε, ἶ5 α ΡΏΕεποππεποη ἀῑδίῑποί 

{ΟΠ ῬοίἩμ. ἵε πιαςί απάειείαπά {παί {οτ {ε νοίος {ο Ῥε 

5{αΓἴΟΠΔΙΥ Πηεαης 15 τεπηαϊηίης αἲ οπε ῬΡΗοὮ ; αηά ἰΠπί5 ν]] 

Ώαρρεη εαΙα]]γ ηλείΏετ ἵε Ῥεσοπῃπες. 5ίαοπατΥ αἲ α Πρι 

ΡίίεὮ οἵ α 1ο’. 1 ΡίίοΗ, ίπεη, ὃε πιεί 1Π ΠὶδΏ ποίες ας Ὑε]] 

α5 1ο ποίεξδ---απά {Πα νοίοθ, 45 6 Ἠανα 5ΠΟοΝΜΠ, πηδί ΟΕ 

πεοθςς!(γ 6 οαραῦ]α οί Ώεοοπιίηρ σἰα(ίοπατγ οἩ Ροίβ αἰϊ]κε---- 

τι {οἱ]ονγς {Παί, ΙΠαδΠΙΠΕΠὮ α5 Πεϊρῃί απἆ ἀερίῃ ατε αὈςο]αία]γ 

Ιποοπηρα{ίρ]ε, Ρί{οὮ, ἨΠίοὮ ἶδ α ΡΠΕΠΟΠΙΕΠΟΠΏ ΟΟΠΙΠΙΟΠ {0 

ΡοίἩ, πηαςί ο ἀῑδίίποί ΠοΠῃ οπε απά {πε οίπετ αἰίκα. Ἐποιαρῆ 

Ὠα5 ΠΟΥ Ὄθει δαίᾷ ἴο 5Πον ἴΠαί ΡΙίοἩ, ΠεϊρΏί απ ἀερίλ ος 

ΡΙΙοἩ, απά {θηδίοη απά τε]αχαίίοη Οἱ ΡίίοἩ ατε Ώνο οοἩη- 

οερίίοης ΝΠίοὮ ἆο ποί αἀπιί οἱ απγ Ιάεηίίβοαίῖοη {1{εΥ δε. 

ΤΠε πεχί Ροίπί {οτ οί εοηδἰἀεταίίοη ἶ5 ψΨΏείμετ ἀῑδίαποἙ 

οη {Πε 1πε οἱ ΡίίοὮ αἁποῖίς οἱ ἱπβηϊίε εχίεηδίοη ος ἀἰπιίηα- 

174 



 - 
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Ποη. Τπετε ἶ5 πο ἀϊ[ποι]ίγ ἵω φεεῖηρ {Παί 1{ ντε τείετ 5ο]εἶγ τ 
ἴο ππηςίῖσα] 5ουπάς, 5ποὮ ΙπβπΙίε εχίεηδίοπ απά ἁἰπιιπαίοη 

ατε ἱπιροδδίρ]θ. Έοι ΕΥΕΤΥ παιιδίσα] Ιηδίταππεηί αΏᾶ ΓΟΥ ΕΥΕΤΥ 

Ἠπππαη γοῖος ἴπετε ἵ5δ α πΙαχΙΠΙΙΠΙ οοπηραςς ὙΨΠἷοὮ {Πεγ 

οαηποῖ οχοθθά, απά α παἰπίππαπα ἰπίετνα], Ίε5 ἴμαω γηίοἩ 

Ώπεγ οαηΏποί Ρρτοάαοθ. Νο οἴραΏ ΟΓ 5δοµπά «αη Ἱπάεβηϊτε]γ 

επ]ατρο ἴί5 ταΏρε οἱ ἱπάεβηίτε]γ τεάιοε 15 Ιηίειναίς: ἵπ Ῥοίῃ 

σα5ες ἴί τεαοΏες α Ππαί, ἘΈαειἈ οἱ ἴπμεςδε πα πιαςί Ῥε 

ἀείειπιίπεά ὮΥ α τείετεηοε {ο {μαί πΏϊομ Ρτοᾶιοες (Πε 5οαπά 

απά {ο {λαῖί πΠΙοὮ ἀῑδοτιπιϊπαίες ἵτ---ίπα γοίσος, ΏΒΙΩΕΙΥ, απά 

με εατ. ὙἨ/Παϊ ἴπἩε γοίοε οαηποί Ῥτοάμοε απά ἴἩε ϱ4Γ 
οαηποί ἀῑδοτιπιϊπαίε πηαδί Ὦε εχο]αάεά Ίοπι {Ἡε αγαί]αβ]α 

απά Ρταοῖῖοα]]γ Ροβδῖθ]ε ταΏρε ο πιυδίῖσα] 5οµπά. Τη ἴπε 

Ῥτορτοεςς {1 ῥαο{{αίερη ἴΏε γοῖςε απᾶ {Πε 64 568611 {ο {αἲ] αἲ 

ἴπε 5απηε Ροΐπί. ΤΠε γοίοε οαηποί ἀῑ[Πετεηίίαίε, ΠΟΓ Ο3Ώ 

11ς θατ ἀῑδοτίπιίπαίε, 4ΏΥ ἰπίειναὶ θπαα]]ετ (Παπ {ης 5ππα]]εςί 

΄. ἀῑεσέε, 50 35 ἴο ἀείετπαίπε ὙΏαί [Ταοίίοη Τε {5 οἱ α ἀῑεςίς οτ οί 
αΏΥ οἴμετ οἱ ἴα ΚπονΏ ἰπίθιναί, 1π ἴπε Ῥτορτες {ὴ 

παρ{{ιζίε)ῃ ἴΏε Ῥονετ οἳ Πε εὰτ ΤΠΑΥ Ῥετῃαρς Ὃς οοη- 

5ιάετεά {ο 5ἰτείομ Ῥεγοπά (μαί οί ἴηε νοῖοε, (Ποιρῃ {ο πο 

νετγ ρτεαί ἀῑδίαηςε. ΤΠ αΏΥ σ85ε, πΏείΏετ πε αἴθ {ο 455ΗΠΙΘ 

[πο 5απ1ς Ἰπαξ {οτ νοῖοε απά θατ ἵη ῬοίὮ ἀἰτεοίίοηδ, ΟΙ 

ψΏείμεσ Ίγε αἴε {ο 5Ἴρροςε Ιΐ {ο Ρε {Πε 5απιε ἵη {πε Ρτορτεςς 

ἔπ ῥαυ{αίῶη Όαί ἀϊβετεηί ἵη {λε Ρτορτεςς {τε ΄παρτεζιώύιεύη, 

ἴπε {αοί τεπιαῖης (Παί ἴπετε ἶ5 α ΠΙαΧΙΠΙΙΠ απά ΠΙΙΠΙΠΠάΠΩ 

Χ 

Χ 
κ 

Ἠπηϊε οἱ ἀῑδίαποε οἩ ἴπε πε οἱ ΡίίΒ, εἰίπετ οΟΠΊπΙΟΏ {0 15 

γοίοε απά θατ, οἱ Ρεοι]ίατ {ο εαοΏ. Τί 15 οἶεατ, ἴπεῃ, ἴΠαί 

ἀῑδίαποε οἱ ΠἱρΏ απά 1ού οἩ {Ἠε Ἰπε οἱ Ρίίοµ, τερατάεά ἴω 

τε]αί]οη {ο νοίσε απά εαἴ, ἶ5 ἴποαραβ]ε οἱ ἱπβηίΙίς εχἰεηςίοη ΟΓ 

Ιηβη[εσίπαα] ἀἰπιϊπαίοη. ἸΜΠείμετ, τερατάϊηρ {ηε οοηςΕΙ6ΗΕΙΟΠ 

οἱ πιε]οάγ ἵΠ {πε αὈφίτασί, Ὑε ατε Ῥουπά {ο -αάπιῖ 5μοξ αη 

ΙηβηΙίε΄ΡΤΟΡΤΕΡ», ἶ5 α απεςίίοη ἀεπιαπάίηρ α ἀϊ[ετεηί ππείΏοςά - 

οἱ τεαδοπίηρ ποῖ τεαιίτεά {ος οςς Ργεδεηί ΡΙΥΡΟΡΕ, απά νε 

σμα]] αοοοτάΙηβΙγ τεδετνο ἵίς ἀῑδοιδδίοη {ος α ]αΐει οοσαδίοη. 
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ΑΕΙΞ5ΤΟΣΧΕΝΟΣ5 

Ἔπε αωεδίοη οἱ ἀῑδίαποε οἩ {πα πα οἱ Ρίο Ῥείης 

ἀϊδροςεᾶ οἳ, πα 5μα]] Ῥτουθεᾶ {ο ἀεβπθ α ποίθ. ΒτίεβΥ, 

Π ἶδ {ωε Ιποϊάεπος Οἱ {πε νοίοε προη οπε Ροΐπί οἱ ΡΙοΠ. 

Ἠηεπενετ ἴπε νοίος ἶ5 Πεατά {ο τεπιαῖίη 5ίαΙΟΠΑΤΥ ΟΠ ΟΠ8Ε 

ΡΙίΟἩ, Ἡε Ώανε α ποίε αια]βεά {ο ἴακε α Ῥίασςο ἵῃπ α 

πηε]οάγ. 

Απ Ιπΐθτνα], οη {Πε οίΠετ Παπά, ἶ5 {νο ἀῑδίαποε Ῥουπάεά 

Ὦγ Όπο ποίες γΠίεὮ Ώανε ΠΟΕ {ης .Π18 Ρίίομ. Ἐοτ, τορβΏ]γ 

δρεαΚίηᾳ, απ Ιπίετνα] ἶς α ἀϊΠετεηος Ὀείνεεη Ροῖηίς οἱ ΡΙίοἩ, 

α 9Ραος8 Ρροίεη/{Ια]]γ αἁπηϊ(πηρ ποίες Πίρῃετ (Παπ {Πε Ίουγετ οί 

ες ἔνο Ροἱηίς οἱ ΡίίοεὮ ππΙοὮ Ῥουπά {Πε Ιπίθινα], απᾶά 1ούγες 

ἴμαη {πε Πΐρῃετ οἱ {πεπ. Α ἀῑΠειεπος Ὀείπεεη Ροΐπίς ος 

Ρίίεπ ἀερεπάς οὐ ἄερτεες οἱ {εηδίοῃ. 

Α οα1θ, αραῖη, 15 {ο Ῥε τερατάεά ας ἴπο οοππρουπά οἱ πο 

οἵ ποτ Ιπίθιναί. στο να ποι]ά ας ος Ἠθατο ἴο 

τεοεῖνε {ηεςδε ἀεβη[ίοης ἵη {ῃε τὶρΏί 5ρϊτί, ποί πΠίὮ Ίεα]οις 

5οτΗ{ΙΏΥ οἱ {Πε ἄερτεε οἱ {λείτ εχαοίηθΒ». Ίψε γου]ά αδκ 

Είπα {ο αἴά ας γΠίἩ Πἱ5 Ιπίε]]πεπί 5γιηραίἩγ, απά {ο οοηδΙάεΓ 

ους ἀεβηϊίήοη φιΠείεπ{]γ ἱπδίτιοίίνε πΏεη 1έ Ρις Πίπι 1ῃ 

Ώιο παγ οἱ απάετδίαπάίηρ {πε (Πίπρ ἀεβπεά. Το 5αρρὶγ α 

ἀεβηϊιοη γΠΙεὮ αΠοτᾶς αΏ απεχοερίίοπαῦ]ε απά εχΏαιςίνε 

αΠα]γ5ίς 15 α ἀῑπΠοι]έ {αδις ἵηπ {πε ο.δε οἱ αἲ Γιπάαπιεηία] 

ΠΟΙΙΟΗ5, αηΏᾶ ὮΥγ πο πηθαης ]εαδί ἀῑβποι]έ 1Ώ {Πο οα5ε οἱ {πε 

ποίς, {Πε Ιπίετνα], απ {Π6θ 5οα]θ. 

Ίε πηιδί ΠΟΥ επάθανοισ {ο οἶαςεί[γ Πτοί Ιπίειναἰς απά 

ἴμεη 5σα]ες αοοοτάἰἶπρ {ο α] ἴοςε Ρεϊποίρ]ες οἱ ἀῑνίδίοη ἴπαί 

ατε ΟΓ Ρταοίΐσα] πδο. ΤΠε Πτεί οἰαβθειβοαίίοη οἳ ΙπίθτναΙθ 

ἀϊδήπριίδηες ἴΏεπα ὮΥ {Παίτ οοπιρᾶδ5, {με 5δεοοπά τερατά5 

ἴποπη α5 οοποοτάαηί οἱ ἀῑδοοτάαηί, {1ο (ΠΙτά ας δἰπιρ]ε οἳ 

οοπιρουπά, {πα {ουπίλ ἁἰνίάς {χει αοοοτάίης {ο {πε 

πιηρίσαΙ ρεηις, ἴπε ΠΠΗ αφ τα(ῖοπα] οι Ἱπαβοπα]. Α5 αἲἱ 
οίμει οἰασφίῃοαίίοη5 ατθ Οἱ πο Ρταοίῖσα] ᾳπδε, 1εί 5 ἀϊδτερατά 

(παπα {οί {με Ργε5εηῖ. 

Τη βοα1θ8 γη] δε {ουπά, γη οπε αχοερίίοη, αἲἱ (νε ἄϊδ- 
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ΤΗΕ ΕΙΕΜΕΝΤΣ5 ΟΕ ΗΠΑΕΜΟΝΥ 

Πποίοηβ γηΙοὮ Ίγε Ἠανε πιεί η ἰπίετναί. Τε 15 ουνίοις 

ἴπαί 5εα]ες πιαΥ ἁῑ[ες Ῥοίμ η οοπηρᾶς» απά οπίηρ {ο ἴπε 

[αοί ἴμαί ἴπε ποῖες Ῥουπάϊης ἴΠαξ οοπηρᾶδς πιαΥ Όε εἰπες 

οοποοτάαπἰ οἱ ἀῑδοοτάαπί. πε ελΙτά, Πούπενετ, ο ενα ἆῑς- 

Ώποίοης πιεπΏοπεά 1η {με ο.δε οἱ Ιπίεναίς οαηποί εχὶςί 

ἵη {με «.5δε ΟΓ 5οαἱο. Ἐνιάεπίϊγ ἵε οαηποί Ώαυε αἰπιρ]ε 

αηά «οπιρουπά οαἱες, αἲ Ἰ6ασδί ποῖ 1Π {Πε 84Π1ε Ίαγ.α5 πα 

Ὠαά αιππρ]ε απά οοπιροιπά Ιπίειναί. ΎΤπε {ουτίἩ ἆἱδ- 

Πποίίοπ---ἴπαί αοοοτάίπᾳ {ο 6επετα-- πημςί αἶσο οχὶςε ἵη {πε 
α5ε Οἱ 5σα]ες, 5οπης οἱ ίπεπι Ῥεΐης ἀῑαίοπῖς, 5οπΏε εμτοπιαίῖς, 

απᾶ 5οπηε οηΠαγπιοηίςο, 1: {5 οὈνίοις ελαί {Πεγ αἶδο αἁπηῖε 

ἵπε ΠΠΏ Ρτϊπεῖρ]ε οἱ ἀῑνίδίοη: 50ΠΠε ατε Ὀουπάεά ὮΥ α 

ταοηα], απά 5ΟΠΏΕ ὮΥ απ ἱτταϊοπα], Ιπίετνα]. Το ἴπεςε {ος 

ἴπετε πηαςί ο αἀάεά {πτθῬ οἴποτ ο]αββδιβοαίίοης. Εῑτεί, 

ἴπετε ἶ5 ἰπαί Ιπίο {πε οοπ]αποῖ 5οαἱε5, {πε ἀῑδ]αποί 5οαἱες, 

απΏά (πε 5σα]ες (Παί ατε α οοπαῬίπαΠοη οἱ Ῥοίμ; 6Υ6ΙΥ 5οα[ε, 

Ρτον]άεά 1 {5 οί α οετίαῖη «οπηραςς, Ώεοοπιες εἰίπετ οοπ]αποί 

ος ἀϊδ]αποί, ος εἶσε οοπιὈίπες Ὀοίμ ἴηεςε αια]ες---{ος σ.δες 

Τε ἴο Ῥε 56εΏ ηηετε {Πε Ἰαέίεγ Ῥτοςεςς ἴακες Ρίαος. Τπετε 

ἵ6, δεοοπᾶ]γ, {πα ἀῑνίδίοη ΙΠπίο ἰ{ταηδιΠεηί απά οοπίπποις, 

ενετγ 5οα]ε Ῥε]οηρίης {ο οΠε οαίεσοτγ ος {Πε οίπετ; απά 

Ππα]]γ, ἴἶναί ἴπίο φἵηρ]ε, ἀοαδ]ε, απά πιπ]Ηρ]ε, α5 αἲἱ ψουέ 18 

εχοερίοη αἁπιῖί οἱ οἰαδειβοαίίοη απάετ ἴπεσε Ἠεαάς. Απ 

εχρ]απαίίοη οἱ εαεὮ ΟΓ .ίπεςε {ετπς γη] Ῥε ρίνεη ἴη ἴπε 

5εαπε]. 

οἰατίίηρ ΠΟΠ ἴἨεςσε ἀεβη[ίοης απά οἰαςεϊβοαίίοης να 

πηνςί 5θε]ς {ο Ιπάϊσαΐία ἵπ οὐ{]ῖπε {μα παίατε οἱ πιθ]οᾶγ. α 

πανε αἰτεαάγ οΏδετνοά ἐΠαί Ἠετε ἴἩε πιοίῖοη ΟΓ {Πε γοῖος 

τηιςί Ῥε ὮΥ Ιπίεινα]ς; Πετείη, ἴπεπ, Ἰες ἴε ἀῑσιποίίοι 

Ῥείπεεπ {Πε πιε]οάγ οἱ πιιδίο απά οἱ 5ρεεσῄᾳ---{ος ἴηΏετε ἴ5 

8ἶ5δο α ΚΙπά οἳ πιε]οάγ {π 5ρεεοὮ ἨΠίοΏ ἀερεπάς προῃπ {πε 

αοοεηῖς οἱ Ἰοτάς, α5 {Πε νοίοε ἵπ δρεα]ίηρ τῖδες απά σἶπ]5 
Ῥν α παϊπτα] Ἰαυ. Αρσαΐη, πιε]οάγ ἨΠοὮ αοοοτάς γηίὮ 

Όωε Ίαν Οἱ ἨΑΓΙΙΟΩΥ ἶ5 ποί οοηςΒἑυίεά ὮΥ ἰπίετναί απά 
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ηοίες αἶοπα. Οοἱοσαίίοη προη α ἀεβηίίε Ρτἰποϊρ]ε 5 αἶδο 

ἱπάδρεηραΡΙε, ἴὲ Ὀείπρ ουνίους (μαί Ιπίεινα]ς απά ποίες ατε 

εα ια] οοπδέπεηίς οἱ πε]οάγ γγΠίοὮ νὶο]αίες {πα Ίαν οἱ 

ἨαΤΩΙΟΗΥ. Τί {οἱ]ουης {μαί (με πιοδί ἱππροτίαπί απά αἱρη]- 

Ποαπί {αοίοι ἵπ ἴπε πρηί οοηδΒ(αΠοη οἱ ππε]οάγ ἶ5 ἴπε 

ΡΠποῖρ]ε ο{ οοἱ]οοαίίοη ΙΏ Ρεπεταὶ ας υγε]] ας ἵ φρεοία] 

Ίαν. Ίψε 5εε, ίΠεῃ, (μαί πιδίσα] πηε]οάγ ἀῑ[βεις {τοπα ἴπε 

πηε]οᾶγ οί 5ΡεεςῃΠ, ΟΠ {ηε οηε Παπά, ἵω εππρ]ογίΏΡ ποβίοη 

Ὦγ Ιπίετναίς, απά ποπ {αυ]ίγ πηε]οάγ, οἩ {πε οἴμες Παπά, 

πηε]οάγ γΠΙοὮ νο]αίες {Ἡε Ίαν οἱ ΒατπιοῦΥ, ΒΥ ἴπε ἀἰβετεηί 

10 ΠΙΑΠΩΕΙΓ 1ΏΠ ΝΠΙΟὮ ἴε οο]]οσαίες ἴἩε ςἰπρίε Ιπίειναίς. Ἠλπαί 

Ώπί5 ΠΠΑΏΠΕΙ 5 γΙ]] Ὀο «Πο Ώ {π {με 5εαιε]; {οτ {πε Ῥτεδεπί 

16 ν] «ασε {ο Ιηδίδί οη {Ἠ6 {αοί {λαί, ἰοιρῆΏ ππε]οάγ ΥΠίο[ 

αοοοτᾶς ψη(Ἡ {Πε Ίαν ΟΓ ΠαγπιοηΥ αἁπη]ί5 Οἱ πιαΏΥ νατίαΏῖοης 

η οο]]οσαίης {πο Ιπίετναίς, ἴπετο ἶ5 Υεί οπς Ιπνατίαδ]ε 

ο] ραίε (μαί «αΏ Ὃοε ρτεάϊσαϊεά οἱ ενετγ 5ιοἩ ππε]οάγ, ος 

5ο βτεαί Ἱπιροτίαπος ἰπαί υΠὮ 15 τεπιονα] {Πο ἨατπιοηΥ 

ἀἱδαρρεαις. Α ΓΠ1]1 οχρἰαπαίίοη ν]] ε ρῖνεη ἵπ {ο οοσδε 

οἳ {πε ἰτεαίϊδε. Έοτ ἴΠε Ρτεδεπί Ίο οοηίεηί οισδε]νες νηθ]ι 

Όμς ἀεβηΙίοη οἱ πιιδίσα] ππε]οάγ ἵω οοπίταάΙδεποίοπ ἴο 

Ώε οίπετ δΡρεοῖες, Ὀυέ 1ὲ πμδί Ὃε απάειδίοοά ἴαί γε Ώανε 

5αρρ]ίεά α ππετε ου(]πε ψποαί ας γεί τενιενίηρ {με ἀεία]]ς. 

Ου πεχί 5ίερ γη] Ὀε {ο επιπηεταίε {θε ΡΘΠΘΣΕ, Ιπίο πΏΙο] 

ππε]οᾶγ ἵπ Ρεπετα] πηΔΥ Ῥε ἀῑνίάεά. Τ]εςδε ατε αΡρρατεΠ{]γ. 

ἴηὭτεε η ὨΠΙΡΕΤ. ΑΠΥ πε]οάγ ντ ίαΚκε {(αί ἶ5 ΠατπιοπΙιζεά 

οη οπ6 Ρτϊποῖρ]ε 15 ἀἰαίοπῖο ος οἩτοπιαίο οἵ επΠατπιοπῖο, 

ΟΕ ὧεδε 6εηετα ἴμε ἀῑαίοπίο πηὰςδί Ῥε ρταπίεά {ο ὃε 

με Πτςί απά οἰάεςί, ΙΠαδπΙΙΟἩ αξ πιαηΚίηά Πβηίς αροῃ 

 Ῥείοτε ἴμε οἴμειδ; {πε οΏτοπιαίϊο οοπ1ε5 Ὠεχί. ΤΠε 

εηλατπηοπίς 15 {ηε (τά απᾶ πιοδί τεοοπάϊίε; απά ἵέ ἶ5 οη]γ 

αἲ ἃ Ἰαΐε δίασε, απά ψΠίἩ ρτεαί Ιαθοιτ αηά ἀϊπου]σψ, Όναί 

ἴπε εατ Ῥθεσοππες αοομδίοπηθά {ο ἴξ. 

Ύ/ε 5Πα]Ι] πον τείΙτΏ {ο {Πε 5εοοπά οἱ {πα ἀῑδαποίοης 

ἵπ Ιπίεινα]ς ρτενίοιδΙγ επιπιεταίεά, απά ια] Ῥτοοεεά ἴο 
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εχαπηῖπε Οπε Οἱ ἴἩε πο οἶαδδες {πετ οοπίτασίεά. Τηεςε 
οἶαδδες οοηςῖςί, α5 γγας τεπηατκεᾶ, οἳ οοποοτᾶβ απά ἀϊδοοτάς, 9ο 

αηΏά 1ὲ ἶς ἴηε {οτπιετ {λλαί Ίνε 5Πα]] ΠΟΥ ίακε {οτ οοηκΙάετα[ίοη. 

Ἡ/ε 5Ἡα]] επάθανοι {ο εδίαΏ]ἰςΏ {λε {αοίς γη(Ώ τερατά ἴο οπε 

ος {πε πιαπΥ Ροῖηίς ἵη πΠίςοὮ οοπεοτάς ἀῑΠετ, παπηε!γ τεδρεοί 

"Οἱ 6οπιρ888. ΤηΠε παίυτε οἱ πιε]οάγ ἵπ {Πε αὈσίτασί ἀείετ- 

πΙΊηες γΥΏ]ςὮ οοποοτά ας {πε ]εαςδί «οπΊρᾶς. ΄ΤΠοιςβΏ ΠΙΏΥ 

5πηα]]ετ Ιπίετνα]ς (Παπ ἴηε Ἐοατίῃ οσο {Ώ ππε]οάγ, {ΠεΥ ατε 

πημοιί εχοερίίοη ἀῑδοοτάς. Ῥτπί γηί]ε {πε 1εαςί εοπεοτάαηί 

Ἰηίετνα] 15 (ας ἀθίετπιϊπεά, πε βΠά πο ςἰπηῖ]ατ ἀείετπιϊπαξίοη 

{ος {Ἡε ρτεαίεςε; {οί α5 {ατ αἲ 4ΏΥ ταῖς ας ἴἩε παίιτε ο 

πηε]οάγ ἵπ {ηε αὈσίταοί ἶ5 οοποετπεᾶ, οοποοτάς 5εεΠπῃ οαραβΙθ 

οἱ Ιπβπῖτε εχεηςίοη Ἰασί α5 ΠΙΙΟὮ 5 ἀῑδοοτάς. 1 πε αάά 

{ο 4η οοίανγε αΠΥ «οποοτᾶ, πΠείμετ ρτεαίετ {αἨ, εαα] ἴο, 

ο: 1ε55 {ίΠαη, 4η οοίανε, ἴΏε 5ππι ἶδ'α οοποοτά. Έτοπι {λΠί5 

Ροϊηί οἱ νίεν, (πε, ἴπετε ἵδ Πο ππαχίπαπα οοποοτά. 1 

Ἡοπενετ, πε τερατά οἳσ ρτας(ἶσαὶ οαραοίείες---ἴπ οἴλετ νοτᾶς, 

ἴπε σαραοῖτίες οἱ ἴδε Ώαπ]αῃ γοίοε απά ο Ιπςίταπιεηίς---ἴπετε 

ἵ6 αρρατεπί]γ 5αοἩ α- πιαχίπχυπη, ές {πέετνα], ΠαΠΩΕΙΥ, ΟΟΠΙ- 

Ροσεά ο οί Ώπο οοίανες απά α ΕΠΗ. ΤΠε οοπΏραςς οἱ ἴμτεε 

οοἵανος 19, 35 ἃ πηαϊίετ οἱ [8οῖ, Ῥεγοπά οἳτ τεαοἩ. /αε πιαςε 

οἱ 6οπχςε ἀείετπιίπε (με οοππρᾶςς οί ἵνα πιαχίπηαπα οοποοτά 

Ὦν (νε Ρί(οεὮ απά Ἠπηί οἱ 6οπΏς Οπε ἱπδίυτηεπί. Έοτ 

ἀουθί]εςς πε 5Που]ά βπά αηΏ ἰπίετνα] στεαίοτ (ματ {πε 4Ώουε- 

πηεηοπεά (ητεε οείανες Ῥείπεεη ἴἩε Πϊρηεςί ποίε οἱ {πε 

5οΡρίαπο οἰατίπεί, απά {πε Ἰοψεςδί ποίε οἱ {ο Όαςς οἰατίηεί ; 

απά αραῖη Ῥεῦπεεη {πε ἨϊσΏεςί ποίε οί α οἰατίπεί ΡΙαγεί οἵ 

Ῥετ[οτπαίης γψη(Ὦ ἴΠο 56Ρ6αΚετ οΡρεῃ, απά {νε Ἰοψεςδί ποίε οἱ 

4 οἰατίπεί ρίαγετ Ῥετ[οτπηῖης γηὮ ἴπε 5ρεαΚετ εἰοδεά. Α 

αἱπηῖ]ατ τε]αίῖοη, ἴοο, που]ά Ὃε {οιπά {ο οχὶδί Ὀείπθεη {Πε 

νοῖοες οἱ α οἰ]]ά απἆ α ππαη. Τε. ἶ5, Ιπάεεᾶ, {οπι 0.565 . 

5υεΏὮ α5 ἴΏεςδε ἴλαί Ίγε οοτηε Τἴο ΚΠΟΥ {Πε Ίατσε οοποοτάς. 

Έοτ Τε ἶ5 {Ποπ γοίοες οί ἀῑβετεηί αρᾳε5, απά ἱπείτιππεηίς ος 

ἀϊ[ετεηί πιεαδιτεπηεηίς {λαί πγε Ἠανε Ἱεατηεά εἶναί επε Ιπίετνα] 
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οἱ {θε οοίαγθς, Οἱ {οι οοίανθ», απά 6Υεπ ρτθαίετ ΙΠίειγα]ς 

Όπαη ἴηθςδθ ατο οοποοτάαπί. Όατ οοπο]αδίοη ἴπεη ἶ5 ἴπαί, 

γΏῖ]α {πα 5πια]]εςέ οοηοοτά ἶ5 σίνεη ὮΥ {πα παίιτε οἱ αὈρίτασί 

πηε]οάγ, ἴἶνε σγεαίεςί ἶ5 οπΙγ ἀείετπιῖπεά Ὦγ οἵτ οαραΡβἰΗ Μες. 

ΤΠαί νε οοποοτάαπί Ιπίετνα]ς ατα αἰρΏί ἵω παπιθες γη] 

δε τεαάΙ]γ αἁπηίεά.... ᾽ 

ΤΠε ἀείετπηϊπαίίοη οἳ {πε Ιπίετναὶ οἱ α ἴοπθ ἵ5 ος πεχί 

ἰαθῖς. Α (οπο ἶ5 {ο ἀἱβετεπος ηπ οοπιρ8ς είδα {με 

Πγςί {ΝΟ οοποοΓά5, απά πιαΥ Ῥο ἀῑνιάεά Ὦγ ἴωτεε Ἰομεςδί 

ἀεποπιϊπαίοίς, α5 ππε]οάγ αἁπαῖίς οἱ Πα] ίοπος, ἐπίτάς οἳ 

ἴοπ65, απά απατίετ-οπθς, ΥΠΙ]ε απάεπίαὈΙγ τε]εείίηπρ αΠΥ 

Ιηίεγνα] Ίε5ς ἴΠαη {Ἠεςα. ἸΤιεί α5 ἀεδίρηαίε πο 5ιηα]]εδί ος 

ἴπεςε Ιηίετναϊς ἔα 5πηα]]εςσί εηλατηιοηίς ἀῑεςίς, {πε πεχί ἴπε 
οπηα]]εςί «Ἠτοπηφίίς ἀἰθςίς, απά (λε ρτθαίθςί α 56ΠΙΙἴΟΠΘ. 

Τεί 15 ΠΟΥ δεί οὐγδεῖνες {ο οοηδἰάετ ἴπα οτἰσίπ απά 

932 ὨαίΙτθ ΟΕ {πα ἀἱΠΘΥΘΠΟΘΡ οἳ {πο ρθηθτα. Οατ αἰεηίίοη 

πημςί Ῥε ἀῑτεοίεά {ο ἴἶε 5πια]]εσί οἱ {πε «οποοτᾷς, ἴλαί ος 

ΝΏΙΟἩὮ {λε οοπιραςς 5 αδια]]γ οσοιρίἰθά ὮΥ ἴἔοιτ ποῖος--- 

ππεηος ἴί5 αηοϊεπί Παπηθ. [Νου δίηπος ἵη 546 αΏ Ιπίεινα] 

{πε ποίεδ ΠΠαΥ Ὃε απταΏρεά ἵπ ΠΠΙΑΠΥ ἀἰ[ετεπί οτάεις, π]αί 

οτάετ ατε Ὑθ {ο οποοςο {ος οοηδἰἀρταοπδ Όπε ἵη ψΠΏΙοἩ 

Ώιε βχεςᾶ ποίες απά {Πε ποίες {μαί «Ώαπρε ΥΠ {πε γατίαΓΙοΏ 

ἵη 6εηας ατα ειπα] ἵΠ ΠΙπιῬετ, ΑΠ εχαπηρ]α ΟΓ {πε οτάετ. 

τεηαἰτεά πν] Ὦε {ουπά. ἵπ {Πα Ιπίεινα] Ὀείπεεη {πε ἨΜεςε 

απά ἴπε ἨἩἨγραίε: Ἠετε, ἩΠΙ]α {Πο Όπο Ἱπίειππεάϊίαίε ποίες 

ναιγ, {η ἴνγο εχίτεπιες ατε 1ε[ί απομαησεά ὉΥ ϱεπας-νατία{ίοη:] 

εί (ὶς (επ Ὦε ρταπίεά. Ἐπτίπετ, πΏῖ]ε ἔπετο ατα 5εγετα] 

6τοαρς οἱ ποίες ΥΠΙο Π11 ἐῖς 5ομΏεπιε οἱ {πε Ἐοιυσίῃ, εαο]ι 

ἀῑδίίηραϊσΏεά ὮΥ 15 οὔΏ 5ρεοία] ποπηεποϊαίυτε, ἴπετε 5 οΠε 

ΝΠΙΟΠ, α5 Ὀείης ΠΊοτθ Γαπη]]ίαχ {παη αΏηΥ οἵΏατ {ο (Πο σιμάεπί 

οἱ πηηδίο, ΠηΔΥ ὃε δε]εοίοά α5 ἴἶαί νΏετείη Ἡε 5μα]] οοηδίάετ 

ΠΟΥ νατίαίοη Οἱ 6εηι5 τηα]κος ἵί αβρρεαταποθ. 1Τὲ οοηδίἰδί5 

ος (Πε Μεςε, 11οπαπας, Ῥατηγραίε, απά Ἡγραία. 
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Τμαί νατίαίοη οἱ 6εηιι ατίσες {Ἡτοιρῃη {Πε ταϊδίπσ απά 

Ἱοψετίης ος εν. πηποναβ]ε ποίες ἶ5 οὐυνίοιδ; Ῥαΐί {ε Ίου 
οἱ (Πε νατἰαοη οἱ ἴηεςε ποῖος τθαιίτες ἀῑδοισοίοηῃ. Της 

Ίοοις οἱ {πε νατίαἴίοη οἳ ἴμε Τήομαπις ἶ5 α ἴοπ6, {οι {Πῖ5 

ποίῖε 15 ηεΥεΓ ηθΘατεΓ {Πο Μεςε ἴμαηπ {με Ιπίειναί οἱ α ἴοπθ, 

απά Ώηεγει {ατίμετ ποπ 1ὲ (ηαη {Πε ἰπίειναὶ οἱ ἴπο ἴοπθς. 

Τπε Ίεδσετ οί ἴἨεςε αεχίτεπιε Ιπίετνα]ς 5 τεοορηϊσεά αδ 

Ἱερίμπιαίε ὮΥ (ηοδε ΥΠΟ Ἠανε ρταδρεά {πε Ρτἰποῖρ]ε ος {πε 

Ἠιαίοπίο (ΕεΠΙ5, απἆ ἴποδε πο Ἠανε ποί γεί πιαςίετεά ἴί 98 

σαη ὃε Ἰεά ὮΥ Ρατίίο]ατ ἱηδίαποες {ο ἴε 6απ1ς αἀπηπϊδδίοη. 

Τπε στεαίετ οἳ ἴπεςε εχίτεπιε Ιπίετνα]ς, οη {Πε οἴπετ παπά, 

Πηάς ηο 5ος ιπίνεισα] αοεοερίαποθ; Ὀιΐί ἴο τεᾶδοηπ {ο 

τΠπῖς πιαςί Ῥε Ροδίροπεᾶ {ο {πε 5εαιε]. ΤΠαί (ηετε ἶ5 α 5ίψ]ε 

ο οοππροβίΠοη πΏΙομ ἀεπιαπάς α 1εμαηπας αἲ α ἀῑδίαπος οί 

Ώνο ἴοπες [ποπι ἴπε Μεςε, απάἀ ἔμαί {ατ Ποπι Ῥείηςρ «οη- 

ἱεπιρβθ]ε 1έ ἶ5 Ῥειμαρς ἴμε ποῦ]εςί οἱ αἲἱ 5ίγ]ες---εΠῖς ἶ5 

α πα γΥΏίοὮ 15 Ιπάεεά {ατ {οπι Ραϊεηῖ {ο πιοδί πηδίσα] 

ςίπάεηίς ος ἴο-ἀαγ, Ελουσ]ι ἴε πνου]ά Όεσοπιε 5ο (Ππεγ πετε 

Ἰεὰᾶ {ο (νε αρρτεΏεηδίοη οἳ Ἱε Ὦγ ἴε αἰά οἱ οοποτείθ 

οχαπηρί. ἈῬωπί ἴο αΠΥ ΟΠΏ6 ΝΟ Ῥοβοςθδε 4η αἀθπαίθ 

αοαιαϊηπίαπος ΨΙ(Ὦ ἴἩε Πτδί απά 5δεοοπά βίγ]ες οἱ απεϊεηί 

πημςῖς, 1 ἵδ απ ἱπάιδριίαρ]ε ἱταίΠ. ΄ Τπεοεῖίς νο ατα 

οπ]γ {απηϊ]ατ γη ἴε 5ίψΙε οί οοπιροδ!οη ΠΟΥ ἵΠ νοριε 

παίυτα]]γ εχο]αάε {πο Ώπο-ίοπε Τεμαπα5, {πε ρτεναίης 

(επάεπογ Ῥείης {ο ἴπε δε οἱ ἴπμε Ἠίρμετ Τήοεμαπί. Τπα 

ρτουπά οἱ {(λὶς {α5ΏίοΏ Ιες ἵω ἴΊε ρετρείια] αἰτῖνίηπς αῇίες 

οεείηεςς, αἰτεσίεά ὮΥ ἴἶα {ποῖ [ναί πια απά αἰεπίοη 

αγε ππος]γ ἀενοιθά {ο οἨἩτοπιαίίο πιμδίς, απά ἴπαί πΊεη 

ἴπε επΠατπιοπίο {5 Ιπίτοᾶποεά, Τε ἵ5 αρρτοχἰπιαϊεά {ο (πε 

οἩτοπιαεῖς, πε {πα εἰλΏίσα] οΠΏατασίετ οἱ {Πε πηηαδίο 5αῇΠετς 

α οοιτεδροπάΐηρ ἀεβεοίίοι. Ἰίποιί εαττγίΏηΡ Ὠής Ἠπε οί 

ΏποιρΏί αγ Γατίμετ, νε 5Πα]] α5διπιε {Πε Ίοοις οἳ (πε 

1 1επαηΏας {ο Ῥε α ἴοπε, απά ἴπαί οἱ {πε Ῥατηγραίε {ο Ῥε 

{πε 5πια]]οδί ἀῑεςίς, ας {πε Ἰαϊίετ ποίε ἶ5 ΠεΥετ Ώηεατετ {ο {πε 
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Ἠγραῖε ἴἵπαη α ἀῑεςδί απἆ πενετ Γατίπετ {ποπ ἴ ἴπαη α 

δεπηϊίοΏς. Έοτ {Ἡε Ἰοοί ἆο ποί ογνετίαρ; (πεί Ροϊπί οΕ- 

εοηϊαοί 8είνες α5 α Ππηϊε {ο Ῥοίμ οἱ ἴμεπι. ΤΠε ροῖπε 

οἱ Ρίίεμ αροη ν]οὮ {πε Ῥατηγραίε ἵπ ἴτ αδοεπί πιθεῖς {Π6᾽ 

1άεΠαπας ἵω ΙΤ ἀεδοεπί 5ρρ]ες α Ῥουπάατγ {ο {πε Ἰοοι, 

94 ἴηε Ίουγετ Ίοσας Ῥεῖηρ ἰμαί ο{ {Ίιε Ῥατηγραίε, {πε Ἠίρῃετ ἴαί 

οἱ πε Τοπαπας. 

Ηανίηρ (μις ἀείεπιίπεά {λε {οία] Ἰοοί οἳ {πε 14επαπις 

αηΏά ῬατΏγραίθ, πε 5Πα]] πού’ ρτοοεεά {ο αδοετίαῖη {πεῖτ ]οοί 

5 αια]Πβεά Ὦγ σεηις απἁ «ᾖαάε Τπε Ῥτορετ πιθίποά οἳ 

Ιηγος[σαίίπςσ γηείμετ {πο ἘουτίὮ σα ὃε εχργθδςεά ἴπ {Θγπης 

οί αΏὖ Ίουετ Ιπίετνα]ς, ο: υΏείπετ ἴέ ἶ Ιποοππιεηδταβ]ε 

ΨΠἩ ἴπεπῃ αἲ], ἰς ίνεω ἵω ΠΙΥ οΠαρίετ οἩ ΄Τπίεινα]5 α5οεί- 

.ταϊπεᾶ ὈΥ {Πε Ρτϊποίρ]ε οἱ Οοποοτά. Ἠετε πε 5Πα]] α55άπιε 

ναί Τίς αρρατεπί να]αε {5 οοττεοῖ, απά ἴῑαί 1 οοηβῖςίς ο πο 

αΏά α Ὠα]ί ίοηπε5. Αραΐη, πε 5Πα]] αΡΡΙΥ {Πε {επι Ῥγοπαπῃ 1 

{ο ἴπθ οοπιΏίπα{ίοη Οἱ ἴπο Ιπίθιναίς, ἴἩθ 5άπι οἱ πΠίοὮ ἶ5 

1655 ἴπαη {πο οοπιρ]επιεηί {παί πηακες πρ {πα Ῥουτίῃ. Τεί 

Ἡδ ΠΟΥ, 5ίαΠΙΠΡ ΠΟΙΩ ἴΠε Ίοπει οἱ ἴπε (πο Πχεά ποίες, 

ίακε ἴπΠο Ἰεαδι Ῥγοπαπι: 1 γη] οοηςὶσι οἱ {πε Ώπο Ἰεαςί 
εηΠατπιοηίο ἄῑεδεδ; ὙΏΙ]ε α 5εοοπά Ῥγεπαπι, ἴακεηπ οπα 

ἴπα 56απ1ες ποίςθ, π] οοηςίσί οἱ πο οἱ {πα ]εαδί οἩτοππαεῖο 

ἀΐεδες. ΄ΤΓΗΙ5 ρῖνες {16 (πο Ιοηεςί 1 οπμαπί οἳ ΌΏπο 6επετᾶ--- 

ἴπε εηΠατηιοηίο απᾶ {Πε οΏτοπιαίϊο ; {πε επΠατπποπίο 1ήο]αΏί 

Ῥείπρ ἵπ ρεποετα], 5 6 5αἵ, ἴθ Ἰουαεδί, {πε εΏτοπιαίίο 

οοπιῖπσ πεχί, απά {πε ἀῑαίοηπίο Ῥείηρ {πε Πὶρ]ηαςί,. Αραΐη, 

1εί α (π]τά Ῥγοπαπῃ Ῥο ἴακεη, 5Μ1]] {Τοπῃ {Ἡε 5απηε ποίε; ἴπει 

α {ουτίἩα, γψΏῖοὮ ἶ5 εαυα] {ο α ίοηε; ἴπεη ΠΠΗΙΥ, οπι ἴπε 

φαΐηε ποῖθ, ]εί ἴπετε Ὦε (ακεη α 5οαἷε οοηβἰςίης οἱ α ἴοηπε 

αηπά α αιατίες; ἴπεη α δἰχίΏ 5οβ]ε οοηδίδηρ οἱ α ἴοπε απά 

α Ἠα]. Ίε Ἠανε αἰτεαάγ ππεπίϊοπεᾶ {πε Τεπαπί Ῥουπάϊπς 

25 ἴΏε Πτςί απά {πε 5εοοπά Ῥγοπα ; ἴπαί Ῥουπάίηςρ {πα επίτα 15 

οἩτοπηαίῖο, απά ἴἶε δρεοία] «Ώτοπια {ο πΏῖς {έ Ῥε]οπρς 5 

11.6, ΄οἱο5ε,’ ΄οοπιργεδδεά.”. 
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οα]εά {πε «2ος. ἜΤπε Τεπαπις Ῥουπάϊης {πα Γουτίῃ 

Ῥγοπιπῃ ἶ5 αἶσο οΏτοπαίίς, απά {Πε 5ρεοία] οἷαςς {ο πΠΏῖοῖ ἴέ 

Ρε]οηρς ἶ5 οα]εά {πα Τομέ (Ἠτοπιαίο. Τπαο ΠΠ 5οα]ε ἴ5 

ἴοο στεαί {οτ α Ῥγεπίπι, {οί Ἠετα {θ 5απῃ οἱ {πα Ιπίετνα]ς 

Ῥείπεεη ἴἩε Ἠγραίε απά Ῥατηγραίο απά Ὀείνοεν {πε Ῥατ- 

Ἠγραίε απά ἴπε Τομαπις ἶς εαυα] {ο {πε Ιπίετναὶ Ῥείπεει 

Όπε Τεπαπας απἆ {πε ἨΜε5ε. ΤΠε 1 ήοπαπας Ῥουπάϊπς (Πῖ5 

5σα]ε ἶ5 {Πε Ἰούγεςί ἀἰαίοπίο. ΤΠε 5ἰχίῃ 5οαἱε νε α55ατηθά ἴ5 

Ὀουπάεά ὮΥν ἴ]α Ἠϊρηεςί ἀῑαίοπίο 1ομαηα. Τῆας (πε 

Ἰοψεςί οΏτοπιαίίο Τήομαπας ἶδ οπε-θϊχίμ οί α ἴοπε Πίσῃετ 

ἴπαη {ηε Ἰοψεδί επΠΏατπιοπίςο ; “δίπος ἴπε οἩτοπιαίίο ἀῑεςί5 

6 ρτεαίετ ἴΏαὮ {πο εηΠατπιοπίο ὮΥὗ οπε-πε]{[Ώ οἱ α ἴοπε--- 

ἴπα εΠΏϊτά οἱ α απαπΗίγ Ῥεῖΐης οπο-Ώγε]ίΏ στεαίετ (Παηπ (πε 

{ουτί]ι----απᾶ 5ἰπηϊ]ατ]γ ἴπε (πο οἨτοπηαέίο ἀῑεδες εχοθεά {Πε 

Όπο επλατπιοπῖο ΡΥ ἄοιβ]ε {Παί απαπίΙίγ, παπηεΙγ οπε-κἰχίἩ 

----ᾱΏ Ιηῖεινα] 5π]α]]ετ ἔπαη {πε 5πηα]]εςσί αἀπιϊτιεά ἵπ ππε]οάγ. 

5ο Ιπίεινα]ς ατα ποῖ πηε]οάϊς εἰεπιεηίς, ος ἵΏ οἴμει γγοτάς 

σαηποΐ ἴακε αη ἱπάερεπάεηπί Ρίασε ἵη α 5οαἱθ. Αραΐη, {πε 

Ἰοεςί ἀῑαίοπίο Τήεμαπις ἶς 5ενεπ-ἴψε]ῆΏς οἱ α ἴοπε ΠἰρΊετ 

ἴπαη {Πε Ἰούψεςδί οἩτοπιαξο; {οτ {τοπ ἴπε ἔοτπηετ ἴο ἴπε 

1 Ιοπαπις Οἱ {με Πεπιίο]ίο «Ἡτοπηα ἶ5 Πα]έ α ἴοπε; Τοπ ἰΠίς 

1Ιοπαπιας {ο ἴπα εηΠατπιοπίο ἶδ α ἀῑεεοίδ; {οι {πο επΏα- 

πηοπῖο Τήοπαπας {ο {με Ἰοψπεςδί οΏτοπιαίίο ἶ5 οπε-θἰχίη ος 

α ἴοπε; γΠηῖα ποπ {ια Ἰοψεςδί οΏτοπιαίίο {ο ἴπαί οἳ {πε 

Ἠεπη]ο]ίο «Ώτοπαα ἶ5 οπε-Ώε]ίΏ οἱ α ίοπα. ΕΒιί α5 α αυατίετ 6 

οοηκῖςίς οἱ {Πτεςθ-πε][ιῃς, 1ὲ 5 οἶεατ εῑλαί ἴπετε ἶ5 {πε Ιηίετνα] ἳ 

Ἰαδί πιεποπεά Ῥείπεεη {Πε Ἰοψεςί ἀἰαίοπίο απά ἴπε 1θηεςί ολο [ 

οἩτοπηαο 1 εμαπὰ. Τε Πϊρῃεςί ἀἰαίοηίο Τοπαπας ἶ5 

Ἠίρμειτ ἴαη (Πε Ἰοψεςσί ἀἰαίοπῖο ὮΥ α ἀῑεςῖ. Τηῆεςε οοη- 

ἰάεταίίοης 5Ώοι; {Ώε Ίοεις ο εαοἩ Οἱ (Πο 1οΠαπῖ. Ἐνετγ 

ΤεΏαπα5 Ῥε]ου {ε «Ἡτοπιαίίς ἶ5 οηΠατπιοπίς, εΥετΥ 1 ήοΏαπας 

Ρε]ου {πε ἀῑαίοπῖς ἶ5 οἩτοππαίϊο ἄονγη {ο {πα Ιούψεςί οἩτοπιᾶ- 

ες, απά ενετν 1 ΙεΠαπις Ίούπει (Παπ {Ἡε Πϊρ]μεςί ἀῑαίοπϊῖο ἶ5 

ἀἰαίοπ]ο 4οπη {ο ἴῃε Ἰοψεςί ἀἰαίοπίο, Έοι Νε πιηςί τερατά 
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ἴἩε ΤήεμαπΙ αξ Ιηβηϊίε ἵη ΠΙπηΡετ, 1Τμεί ἴε νοῖσε Ῥεσοπῃπε 
5ία{1ΟΠαΤΥ αί αηΥ Ῥοΐἱπί ἵη {πε Ίοοις5 οἱ {πε Τήεπαπα5 Πετε 

ἀεπιοηςίταίεᾶ, απά {πα τεςι]ί ἶς α ΤήοπαπιΙς. Τη {πο Ίουμ5 

ΟΙ {πε Τ1οΏαπις {πΏετε ἶ5 πο επρίγ 5Ρα66---ΠΟ 5ραοε Ιποαραβ]ε 

οἱ αἁπιίθῖηρ α 11ομαπις. ΤΠε Ρροῖιηῖ πο ατε ἀῑδοιδείηρ 5 

οπε ΟΓ πο Πέ]ε Ἱπιροτίαποθ. ΟἵίΠειτ πιαφίοίαης οπ]γ ἀἱδραίε 

α5 {ο {πε ῬοδίΠοη οἱ {ο Τοπαπις--Ππείμοετ, {ο Ιηδίρησε, 

{πε 1ήοπαπας ἵῃπ {πο επΠατηιοηπίο 5ρεοίεςδ ἶ5 {νο {οπες τΤ6- 

πηονεά {ΠΟΠ {με Μεςε οι Πο]άς α Πίρμετ Ρροδίήοη, {ά5 

αδδυπηίης Ῥπί οηπς εηΠματπιοηπίο ΤήοεΠαηΏΙ5; 6, ο ἴπε οίετ 

παπά, ποί οπΙγ αδδετί {μαί ἴπετο ἶδ α Ρ]υταΠ οἱ ΤοεΠαΠί 

ΙΏ εας]Ὦ οἶαςς, Ῥαΐί εγεη ἀεοίατο {λαί {πεῖτ ΏπΊΡες ἶ5 ἱπβηῖία, 

Ῥαρδθίης {ποπ {πε Τήολαπί πε βπά Ῥιαΐ νο ]οοί {ο {πε 

ῬατΏγραίε, 9Ώ6 ΟΟΠΙΠΙΟΠΏ {ο {Πο ἀἰαίοπίο απά εΏτοπιαίίςο 

σεηα5 απἆ οηε Ρρεοι]ίατ {ο {πε εηΠατποηίο, ΈἘΟΙ πο οἱ {πε 

6εηετα Ὠανο ἴπε Ῥατηγραίε Ιπ ΟΟΠΙΠΙΟΠ. Ένετγ ῬατΏγ- 

ο] ραΐε Ίούετ {Παπ {Πε Ἰονεςί οἨτοπηβίίο 5 επΠατπιοηίς; ΕΥΕΙΥ 

οίπετ ἀἄοπηΏ {ο ἰΠῖ Ροῖπί οἱ Ἱπηαθίοη 15 οἩτοπηαίίο αά 

ἀἰαίοπῖο, Ας τερατάς ἴπαο Ιπίθιναί5, νπῖ]ε (μαί Ῥείνεεη {Πε 

Ἠγραίε απά Ῥατηγραίε ἶ5 εἰίπετ εααα] {ο οἱ Ί655 (Παπ {παί 

Ῥείπεεη {πε Ῥατηγραίε απάἆ {Πα οῤόνις Όλα Ἰαίίετ ηΙαΥ 

Ῥε Ίεδ ἴλαμ, εααΙ ἴο, οἱ βτεαίετ εμαηζ, Όλαί Ῥείπθεη ἴπε 

1 οπαπας απά {ηα Μεςα, ἴε ΤΘάΦΟΠ είπα ἴπαί ἴπε νο 

6εηοετα Ώανε (Πείτ Ῥατηγραία ἵηπ «ΟΠΊΠΙΟΠ. λε ο4π Ώανε. 

α πηε]οάίοις {δίτασπογᾶ (Ώ {πε ]ουγεδί οἨτοππαίίο Ῥατηγραίε 

απά {ηε Πΐρῃεςί ἀῑαίοπίο 1ήοπαπίς. ἘποιβρΏ Ἠα5 Πο Ῥθ6εῃ 

5α]ά {ο ΠΟΥ’ Πον ρτεαί ἶ5 {πε Ίουις ο ίμε Ῥατηγραίαε Ῥοίμ 

η τεδρθεοί οἱ Ιί5 5αραϊἰνίδίοης απᾶά νΊεη τερατάεά αδ α 

πΏο]θ. 

ΟΓ οοπ πι ψ απά οοηδθοουΜίοη 1 γοσ]ά Ώε πο 645Υ ἴαδκ 

ΤΟ Ρῖνε αοουταίε ἀεβηϊίοης αἲ ἴΊε οπΐδεί, Ὀμί α {εν τοϱ]Ώ 

Ιηάϊσαίίοηςδ πηιςί Ῥε οΠετεά. ϱΟοπίπιγ ἵηπ ππε]οάγ 58εΠη5 

1Ώ 15 ηαΐυτε {ο οΟΙΓΕΞΡΟΠΑ {ο {μαί οοπΗΙΏΙ(γ 1 δρεθο] ἨΠΙΟὮ 
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ἱς οὈδετναῦ]ε {π {πε «ο]]οσαίίοη οἱ {Πε Ἰείίει. ΤΠ δρεαΚίπβ, 

ἴμε νοίοε ὮΥγ α παίυτα] Ίαν Ῥίαοες οΏηε Ἱείίετ Πτςί ἵπ εαοΏ 

5Υ]]αῦβ]ε, αποίμετ 5εοοπᾶ, αποίΏετ {Πίτά, αποίπετ {ουτίῃ, απά 

5ο ΟΠ. ΄ΤΗϊ5 ἶς ἆοποα ἵπ πο ταπάοπι οτάεΓ: ταίΠετ, {με τοπίΏ 

οί {Πε π]ο]ε {οπη {πε ρατίς {ο]]ον5 α παίπτα] Ίαν. Ῥπα]ατ]γ 

η δἰησίης, ἴηε νοῖσε 5ΕΕΠΗ5 {0 αἴΤΑΏΡΕ 15 ΙΠίετνα]ς απά ποίες 

οη α Ῥεϊποϊριε οἱ οοππι!γ, οὐδετνίησ α παίυταὶ Ίαν ο 

οο]οσαίίοη, απᾶ ποί Ρ]αείηςρ αΠΥ Ιπίετνα] αἲ ταπάοπι αἴτετ 

᾿ΑΏΥ οἴμετ, πΠείπετ εααἰ οι απεαια]. ΤΠ ἱπαυῖτίπς Ιπίο 38 

οοπεΙπαΙίγ ντε πιαςί αγοῖς {Πε εχαπηρ]ε 5εί ὮΥ ἴΏε Ἡατπιοη]ςίς 

η (λεῖτ οοπάεηςες ἀἱαρταπῃς, γΏετα {ΠΕΥ Πατ] α5 οοηςσοου{ῖνε 

ποίες ἴποςε (Παί ατε 5εραταίθϱἀ ΠΟΠΙ οπε αποίπετ ὮΥ (πε 

5π]α]]εςί Ιπίετνα]. ἘΈοτ 5ο {ατ ἶ5 ἴηε νοῖοε ποπ Ρεΐπςσ αΌ]ε 

ἴο Ῥτοάαοε (πεπίγ-εἰρηί οοηδεοιῖνε ἀῑεδες, εμαί ἵξ οπη ὮΥ 

πο εβοτί ρτοάπσε ἴΊτθς ἄϊεσες ἵΏ διοσθείοη. 1{ αφοεπάίηρ 
αἴίετ ἔννο ἀῑεδες, 1ΐ 4η Ρτοάαοσε ποϊμῖης Ίε5ς ἴΠμαη {πα οΟπῃ- 

Ῥἰεπιεηέ οἱ (πε Ἐουτί]ῃ, απά ναί ἵς εἰίπετ εἰρῃΏί Εἶπιες {πα 

5π]α]]εςί ἀῑεςῖς, ος {α]]5 «Ποτί οἱ ἴε οπΙγ Ὦυ α παϊπαίε απἀ 

υπηπηε]οάᾶίο Ιπίεινα]. Ἡ ἀεδοεπάίης, 1 εαηποί αἴτετ {λα ἴπο 

ἀῑεςδες Ιπίτοάιος αηΏΥ Ιπίετνα] Ίε5ς (Παπ α ἴοπε. Τί ἶ5 ποί, 

ἴπεηπ, ἵπ {Πε πετ εαιαΗίγ ος ΙπεαιαΠίγ οἳ 5αοοςςςῖνε 

Ἰπέετνα]ς (λαί νε πιαςί 5εε]ς (με οἶαπε {ο (πε ῬΡτϊποῖριε οί 

οοππαϊίγ. ΊΜε πιαςί ἀῑτεοί ος ε7ες {ο {Πε παίητα] Ίανς οί 

πηε]οάγ απά επάεανοιτ {ο ἀἴδοονετ πμαί ΙΠίεινα]ς ἴΠε νοῖσε 

16 Ὦν παίυτε «αραῦ]ε οἱ Ρ]αοΐης {Π 5αοσξδδίοη {η α πηε]οάῖςο 

φετῖθ. Έοτ ἵξ α[τετ ἴε Ῥατηγραίε απά ἴπε Τάομαπις ἴπε 
γοῖοςῬ οαπ Ῥτοάιος πο ποίθ ηθατετ {Ἡαη {πε Μεςε, ἴπεη (πε 

Μεςε ἶ5 {πε πεχί ποίε ἰο ἴπε 1 οΠαπις, πΏείπετ {πε Ιπίετνα] 

Ρείπεεη ἴπεπα Ὦε νίοε οἱ 5εγετα] πες ἴλαί Ῥείπθεη ἴπε 

Τ1εΠαπας απά ἴἩε Ῥατηγραίο. ΤΠε Ῥτορετ πείμοά οἱ ἵη- 

γεςεραίῖης οοπΗπυΙίγ 5 Που οἶεατ; Ὀαί ον ἵέ ατϊδες, απά 

ππαί ΙΠίετνα]ς ἆο απά ἆο ποί {οτπη α 5ιοοεςίοη, αΤθ αιεδίίοης 29 

πΏίοὮ 1] Όε ἰτεαίεᾶ ἵπ {πε 2ή2εμής, 
γε 5Ώα]] Ώετε α8δΙπῃε ἴμαῖ, Πανίης Ροβίίεᾶ α Ῥγεοπιαπῃ οἵ 
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α 5οα]ε {μαί ἶ5 ποί α Ῥγοπιίπι, ἴπε 5π]α]]εσί ἰπίθιναί (ναί ολη 

5αοσςθεᾷ 1Π {Πε αδοεπάἰπρ 5οα]ε ἶ5 ἴπε οοπιρ]εππεπί οΓ {πε 

Ιηίεινα] οἱ ίπε Ἐουτίῃ, απά (παί {λε 5π]α]]εςσί οἰπη]ατ]γ ἵπ (πε 

ἀεδοεπάίηρ 5οα]ε 5 α {0Π6. Λε 5Ώα]] α55απῃο {αί ἴξ ἃ δετίθ 

οἱ ποῖες Ὃς ατταηρεά ἵπ Ῥτορει πηε]οάϊο οοπεϊπαΙγ ἵπ αΠΥ 

6εΠΙ15, αΏΥ ποίθ ἵπ {Παί 5ετίες υγ] εἰίπετ {ογπι πΙὮ {μα {ουτί] 

{τοπα ἵε ἵῃπ οτάετ ἴλο οοποοτά οἱ {πε Ἐουτί], οἱ η ἴε ΠΠ 

{τοπ 1έ ἵπ οτάετ ἴἩε οοποοτά οἳ ἴπε ἘΙΠΗ, πΏῖ]ε ροβςίβ]γ 

{οτπαῖηρ Ῥοίμ. Α ποῖθ ἴπαί αΏΠβύετς {ο ηοπε Οἱ {πεςε {εδί5 

σαηποί Ῥε]οπρ {ο {ε 5απΠς Ππε]οάϊο δετίες α5 ἴποςδε γε] 

ΝΏίοὮ ἴξ πῃαίκες πο οοποοτά. Ἐιτίπετ, νε θΏ]α]] α55απιθ ἴλαί 

νΏετεας ἴπετε ατα {ο Ιηΐεγνα]ς οοπίαϊπεά ἵΠ {πε ἰπίετνα] οἱ 

ἴπε ἘΙΠΗ, ἴννο οἱ πΠΏίος ατα δια] εαια], νίζ. ἴποδε οοη- 

θΗΜπέίηρ {πα Ῥγοηαπῃ, απά (νο ππεφμα]---οπε {Πε οοππρ]εππεπί 

ΟΓ {Πε Πτδί οοποοτᾷ, ἴωε οίπετ {να αχοθςς οἱ {Π6 Ιπίθινα] ος 

νε ΕΙΠΏ ονετ ἰΠαί ο ἴπε Ἐουτίῃ, {με απεαια] ἰπίεινα]ς 

ΨΝΠΙΟὮ 5ποοεεᾶ {πε εα ια] Ιπίεινα]ς ἆο 5ο ἵη ἀῑΠετεπί οτάετ 

αοςοτάϊῖηρ α5 Ίε α5οεπᾶά οἱ ἀθεεοεπά {Πε 5οαἱθ. λε 5α]] 

Α55ΙΠΕ ἴοο {μαί ποίες γυΠΏίοὮ {οτπι τεδρεο(ἰνεΙγ ἴπε 5απης 

οοποοτά π( οοπηδθοι/Μίνε ποίες ατε {Πεπηδεῖνες οοηδεομΜίνε; 

ἴπαί ἵπ εαε] 6εηί5 α 5ἶπρ]ε πιε]οάίο Ιπίεινα] ἴδ οπε π]ίο]ι 

ἴπε νοῖσε «αηηοί ἁῑνιάε ἵπ α πηε]οάϊο Ρτορτεδρίοη ; ἴλαί ποῖ 

αἱ νε πιαρηϊιἆες ΙΠπίο ἨΏίοὮ α οοποοτά σαη Ὃε ἁϊνιάεά 

ατθ 5ΙΠΡΙ6; ἰΠαί α 5εαἹεποε ἶ5 α Ῥτορτεδδίοη ὮΥ οοηφεοι(ῖνε 

ηοίθς, εαοΏ οἱ γΠίοΒ, Ὠδίνθει ἴπθ βτοί απᾶ ]αδί, ἶδ Ρτ6- 

οεάεά απά 5αοοθεάεά ὮΥ α δἰπιρ]ε Ιηίεινα]; απά ἴαί α 

ἀϊτεοί 5εαπεποἙ ἶδ οπς ἴμαί πιαϊἰηίαίης ἴπε 5απηε ἀἰτεοίίοι 

{πτοιρποιἴ, 

1δ6 



ΒΟΟΚ 1 

ΙΤ ψ]] Ῥε πε]] ρετΏαρς {ο τενίευν {π απἰϊοἰραἴίοΏ {ηθ οΟΙΙ5ε 80. 1ο 

οἱ οἱ δίαάγ; ἴἶνας α {οτεκηπον]εάσε οἱ {πε τοαά (ἶναί γγε πηιςί 

πανε] γη] επαθ]ε ας {ο τεοορηίζε 68ο] 5ίαρε α5 Ἡ6 τ6αο] Ἱξ, 

αηΏά 5ο Πρηίεη ἴε {οἱ οἱ ἴῑα Ίο"τηεΥ; ποτ θΏα]] Ίπε Ῥε 

πατρουτίηρ ΠΠΚΏΟΝΏ {ο οµΠ5ε]νες α {αΐδε οοποερίίοη οἱ ος 

5αὈ]εοί. ΘαοῇΏ γας ἴἩε οοπά/ίοη, 45 Αγκίοί]ε δεά οίἴεη {ο 

τε]αΐε, οἱ πιοδί οἱ {λε αιάϊεποε ἐλαί αεπάςεά Ῥ]αΐο” ]εοίατες 

Οη {Ώε (οοά. ἜΤΠεγ σαππε, Ὦς α5εά {ο 5αΥ, ΕΥεΤΥ οπε οί 

ἴπεπι, η {πε οοηνἰοίοη {ἴπαί ἴΠεύ που]ά δεί (οπι {Πε 

Ἰεοίητες 5οπ1ε οπΠ6 οἵ οίμετ ο {Πε {Πίηρς (Παί (Πε πνοτ]ά οα]]5 

δοοά ; τίομες οἵ Πεα]ίΠ, ος 5ἰτεηρίΏ, ἵη πε, 50ΙΠε εχίἰτᾶ- 

οτάίπατγ β]{ οἱ {οτίαηπε. ἘῬπί πΏεη ({Πα6γ {ουπά (Παί Ῥ]αϊο”ς 

τεβφοηίηρς Ίετο ΟΓ 5οίεποςς απἆ ΠΊΠΙΟΕΙ5, απά ρθοπηδίτΥ, 

αηπά αδΙΤΟΠΟΠΩΥ, αηΏᾶά οἱ ροοᾶά απά απΙ(Ψ ας Ρρτεᾶϊσαίες οἱ {με 

Πηϊίε, πχείμίη]κ {Πεῖτ ἀῑδεπομαπίππεηϊ Ίνα5 οοπηρ]είε. ΤΗ 

τεδυ]έ Ίνας ἴΠαί 5οπις ΟΕ .ἴπεπι 5ποετεά αἲ ἴΠε {πίῃπς, πΏ]α 

οίπεις υ]]βεά Ἱ. Νου {ο πΏαί Ίνας αἱ] ἰΠῖς {οαβ]ε ἆπε ὃ 

Το {πε {αεί {παί {Π16γ Ὠαά ποί γαϊεᾶά {ο ἱπίοτπα {Πεπηδεῖνες 

οἱ {πε παίυτε ο{ {πε 5Ώ]θοί, Ὀαΐ αίἴετ {ο ΠΙαΏΠΕΤ Οἱ {Πε 5θοί 
ος νγοτά-οαίομετς ηαά Ποεκεά τουπά ορεπ-πιοι{ῃεά, αἰτασίεά 

ΡΥ {λε ππετε Εῑῑε ΄ σοοά ) ἵπ Ιεδε]έ, 

Ῥηϊ 1{ α ρεηετα] εχρος!ἴοη οἱ {Πε 5αὈ]εοί ηαά Ῥεεη ρίνεη 

:1η αάναποε, {16 Ιπιεπάίης Ρραρί] ψοι]ά εἰίπει Ώαγε αθαπάοπεά 

Πἱ5 Ιπίεη{ῖοη οἱ 1 Πε γας Ρ]θαδεά γη(Ώ {1ο οχροβϊίοη, που]ά 

Ἠανε τεπιαϊπεά ἵΏ {Πε φαἷά οοηνἰοίίοη {ο {πε επ. Τί γας 

{ο ἴηθδε ΥΕΓΥ ΓΕΔΡΟΗ5, α5 Ὡς {οἷά ας, (μαί Ατὶςιοϊι]ε Πϊπηςε]έ 

ηδεά {ο ρίνε Πὶ5 Ιηίεπάίηπρ Ριρί]5 α Ρτεραταίοτγ ἰαίεπιεηί ΟΕ 
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με 5αΏ]εοί απά πείΏοά οἱ Πῖς οοἵτςδε οἱ 5ιιάγ. Απά πε 

αρτθε γ(Ὦ ΠΙπ 1η (ΠΙηΚίης, α5 νο δαἱᾳ αἱ (πε Ῥερίπηϊηρ, ναί 

51ο] Ῥγίοί ΙΠπ[οτπιαίΙοη ἶ5 ἀθδίταθίθ. Έοτ πιϊδίακες ατε οΠεΏ 

πιαάς η ῬοίΏ «ἀἰτθοίίοη. Βοπιθ οοηκῖάετ Ἡατπιοπίο α 

51Ώ]Ιπιε 5οἰεποθ, απᾶ εχροοί α οΟἵΤ5ε Οἱ 1έ {ο πιακε {Ἠθπῃ 

ΠΩΙΒΙΟΙΔΏ5; ὨΔΥ 5ΟΠΠΕ 6ΥεΠ οοηοεῖνε 1έ γη] εχα]ί εΠεῖτ πιοτα] 

ηαίιτε. ᾿ΓΗϊ5 πηϊδίακε ἶ5 ἅπε {ο (Πεῖτ Πανίηςρ τη απγαγ γηὮ 

51οἩ Ρῃγαςδες ἵη οἳτ ΡγθαπηὈ]ε ας ’ Ίνα αἶπῃ αἲ {πε οοηςίτιοξίοη 

οἱ ενετΥ 5ίγ]ε οἱ πιε]οάγ, απά πι ουσ σεηετα] ἰαίεππεπί 

έοηε οἶαςς ο{ πιηείσα] ατί 5 Ὠατί{α] {ο {Πε πιοταὶ οΠαταοίες, 

αποίΏετ ΙΠΙΡΤΟΥΕς 1; γη] ἴΠεγ πιῖδδεά οοπιρ]είεῖ]γ οι 

απαΠβοαίίοη οἱ Επί φίαίεπιεηί, ΄ἶπ 5ο Τατ α5 πηιδίσα] ατί ο8Ώ 

ΠηΡτονε {Πε πηοτα] οΠαταείετ. Γπεη οη {πε οίμεςτ Παπά 

ἴπετε αἴε Ῥείδοης5 Πο τερατά Ἡατπιοπίο ας απίε α (πίηρ ος 

ηΟ Ἱπροτίαπος, απά αοίπα]]γ Ῥτείετ {ο τοπιαίη {οία]]γ απ- 

αοαιαϊηίεά ενεη ψ(Ὦ 15 παίατο απἆ αἶπι. Νεϊμετ οἱ ἴπεδε 

νΙεγ/ς ἶ5 οοττθοί. Όπ {πο οπθ Παπά {Πε 5οἰεποθ ἶ5 ΠΟ ΡΓΟΡΕΓ 

οὐ]εοί οἱ οοπίθιηρί {ο {Πο πια οἱ Ιπίε]]σοπος---(Πΐ5 νε 5Ώα]] 

82 5εε α5 ἴπε ἀῑδοιβδίοηῃ Ῥτορίθδδες; ποτ οἩ. ίππο οἴμει Παπά 

ηας 1 πε ααΠίγ οἱ αἱ]-εαβιοίεποΥ, ἂ5 50Π18 ἠπηβρίηο, Το 

Ὀε α ΠΙΠΦΙΟΙΔΏ, ἂ5 Νε αἴε αἶναγς Ιηβίδίης, Ἱπρ]ες πωΙοἩ 

ΠΊΟΤΕ ἴΠαη α Κηοη]εάρε οί Ἠατπιοπίο, γηίοὮ ἶδ οηἱγ οηπε 

ρατί οἱ ἴπε πιιβίοῖαη5 εαιήρπιεηί, οἨη {Πε 5απης Ιενε] α5 ἴπε 

φοἶεποςς οἱ ΕΗγΙἨπ., οἱ Μείτα, οἱ Τηδίταπιθηίς. 

ΎΜε 5Πα]] πον Ῥτοσεεά {ο {πε οοηδἰἀεταίίοηπ οἳ Ἠατπιοπῖς 

αηΏά Τί Ῥατί. 1{ 16 {ο Ῥο οὔδετνεά {Παί η ρεπεταὶ ἴπε 

5αρ]εεί οἱ ος δίιάγ ἶ5 (πε αἱεδίίοῃ, ΤΠ πιε]οάγ οἱ ΘΥΕΙΥ 

Κῑπά ναί ατο ελα παίυτα] Ίαν αοοοτάίηρ ἴο γηίο] ἔἶα νοίσε 

ἵΏ αφοθμάϊηρ οι ἀἁθβοεπάϊπρ Ῥί]αοςς {16 Ιπίειναϊςὸ Έοτ 6 

Ἠο]ά εἶναί ενα νοῖος {οἶ]ουυς α παίιιτα] Ίαγγ ἵπ 1ΐ5 ΤΙΟΙΙΟΠ, απά 

ἆοες ποί Ῥίαοθ {Πε Ιπίετνα]ς αἲ ταπάοπι. Απά οἱ οί αΠΘΥΕΙ6 

νε οηάεανοιτ {ο 5ΙΡΡΙΥ Ρτοοίς ίΠαί ψ]] Όε {π αρτεθπιθηί γη] 

ἴλε ΡΏΕΠΟΠΊεΠα---ἵπ {πίς υη]κε ουχ Ρτεάεοθβδοίς. Έος 5οπἹθ 

οἱ ἴπεςε Ιπίτοάποεᾶ εχἰταηθοι5 τεβδοΠῖηβ, απά τε]εοίίηρ ἴπε 
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5εη5ες α5 Ἱπασουταία {αὐτίσαίεά ταιϊοπαἱ ρτἰποίρ]ε5, αδδετίῖπρ 

Όμαί Πείρηί απάἆ ἀερίῃ οἱ ΡΙίοὮ οοησῖσί ἵη ορτίαϊη πηπιετίσα] 
ταίῖο5 απά τε]αϊίνε ταῖες οἳ νἰρταίίοη--α ἴπΏθοιγ αίετ]γ 

εχίταπεοςς {ο {πε 5υῦ]εοί απἀ απ]ίε αἲ νατίαησε γ(Ὦ ἴπε 

ΡΒεποπιεπα; ἹἨΠΙΙε οίμαις, ἀἱδρεηδίηςρ γη τεαδοη απά 

ἀεπιοηςίταίΙοΏ, οοπΏπεά ἰπΠεπιδεῖνες {ο Ιἰδο]αίεά ἁορτηαίίο 

ίαϊεππεηί5, ποί Ῥεῖηςρ 5αοοςς5{α] εἰίμετ ἵπ {πείς εΠΙΠΙεΓᾶ- 

Ώοη οἳ {Πο ππετε ΡΏεποπεπα. 1 ἶ ους επάεανοι ἴπαί 

ἴπα Ρτϊποῖρ]ες γΠίοὮ Ίνε α5δΙπιε 5Ώα]] πποιέ εχοερίίοη 
Ῥο ανιἀεπί {ο ἴποςσς πο υαπάθισίαπά πιηδίς, απά ἴλαί νε 88 

5Ώα]] αάναποε ἴο οἳτ οοπο]αςίοης ΡΥ φἰτοί ἀεπιοηςίταίίοῃ. 

Οα 5υβ]εοί-πιαίἴετ ἴπεη Ῥείης αἲ] πιε]οάγ, Νπείπετ νοσα] 

οἱ Ιηςίταπιεηία], οἳς πιείΏοά τεςδί5 ἵπ {πο Ἰαδί τεδοτί ΟΠ 4Ώ 

αρρεαί {ο {λε {νο {αοπ]ες ο{ Πεατίης απά Ιπίε]εοί. ΒΥ ἴπε 

{οἵπηετ Ὑε Ἰαάρε πε πιασηϊαάες οἱ (πε ΙΠπίετναίς, ὮΥ ἴπε 

Ιαΐίετ νε οοπίεπιρἰαίε ἰπε {αποίῖοης ος ἴΠε ποίε». Ίγε πιιςί 

[πεγείοτε αοομςδίοηι ουγςεῖνες {ο απ ασοιταίε ἀῑδοτιπηϊπαίίοη 

οἳ ρατίϊοαἷατς. Τί ἶ5 πδιαὶ ἵπ σεοπιεἰτῖσαΙ οοηδίτηοίῖοης {ο 

ᾖδα 5υΏ α Ῥήταςε ας ΄Τεί ἰΠῖς Ῥε α ἰταϊρΏί πε”; Ὀαί οηε 

πλιδί ποί Ῥο οοπίεηί πΙ(Ὦ 51οἩ ΊαΏφιαρε οἱ αβδιπρίίοη ἵη 

ἴπε οα5ε οἱ Ιπίετναῖ]. ἜΤπε σεοπεἰτιοῖαΏ π]αΚες ΠΟ δε οἱ 

5 {αοι]ίγ οἳ 5εηςε-ρετοερίῖοη. ἩἨε ἆοες ποῖ ἵπ αΠΥ ἄερτεε 

ἱαῖη Ἠΐς ἰσΏί {ο ἀῑδοτιπι]παίε {Πε φἰταϊσΏί Ἰΐπε, {πε εἶτε]ε, 

οἵ αηΥ οἵίπετ Πσατε, 51ο ἰταἰπῖης Ῥε]οηρίης ταίπει ἴο {πε 

Ῥταοίϊοε οἱ {Πε οατρεηίετ, ἴηε {1ΓΠΕΙ, ΟΙ 50Π16 οἴμει 5ο 

Παπάϊοταίσπαη. ἘῬαί {οτ ἴπε 5ιαᾶεηί οἱ πιηδίσα] δείεηεε 

α6ουταοΥ οί 5επςε-ρετοερίίοη ἶ5 α {απάαπιεηίαἱ τεαιτεπιεηῖ. 

Έοτ 16 Ἠὶς 5εηςε-ρετοερίίοη {5 ἀεβοῖεηί, 1έ ἶδ Ιπιροδεῖρ]ε {οτ 

Ἠίπ {ο ἀεα] 5αοοεςςβα]]γ νητὮ ἴποςε αππεσίίοης {Παί ς οαΐίσίάε 

Ώια «ρῃετε ο{ 5εηςε-ρετοερίίοη αἱιοσείπετ. ἜΤΓΗΠΐ5 νη]] Ώεεοπια 

οἶθατ ἴη {πε «ουτ5α ΟΓ οἱ Ιηγεςίϊσαίίοη. Απά νε πιαςί Όεατ 

η πηῖπά ἴπαί πηυδίσα] οορηίοη Ἱππρ]ίες ἴπα ςἰπιπ]ίαπεοι5 

οορηΙῖοη οἱ α Ρετπιαπεηί απά οἱ α «ΠαηρσεαΏ]θ εἰεπεηί, απά 

Όμαί Επί αρρ]ίες π](ποιί ΗἩππϊίαίοη ος απαΠβοαίίοη {ο ΕΥΕΙΥ 
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ῬγαποὮ Οἱ Πλδίο, Το Ῥερίη ψΙἩ, οἳτ ρετοερίοη οί {πε 

ἀϊῄετεηοες οἱ {Ώε Ρεηπετα ἶ5 ἀερεπάεηί οἨ {πε ΡΕΓΠΙαΠΕΠΟΕ 

οἱ {πε οοπίαϊηίης, απἀ {πα νατίαίίοη οί {πε Ιπίεγπιεά[ίαίε, 

84 ηοίθ». Αραΐη, γε (πε πιαρηϊίαᾶςε τεπηαίης οοηκίαηί, 68 

ἀϊδαηριίςὮ {ε Ιηίρινα] Ῥείπεεη Ἠγραίε απἆ Μεςε οπι {παί 

Ῥείνθεη Ῥαταπεσε απά Νείε; Ίετε, ίΠθῃ, {πε πιαρηϊέιάε 

6 Ῥειπιαπεηί, πηΙ]ε {πα Πιποίίοηπς ος {με ποίες «Ἡαηρε; 

θΙπι!]ατ]γ, ΝΏεη (Ἠετε αΓθ 5ενετα] βριτες οἱ {λα 5αππο πηαρβηϊ-, 

ταάε, α5 οἱ ία Ῥοιτίῃ, οι ΕΠΙ, οἱ αΠΥ οίμει; ἱπι]ατ]γ, 

ΝΏΕΩ {Πε 6απης Ιηίεινα] ]εαἆς ο: ἆοες ποί ]εαά {ο πιοάσ]αίίοῃ, 

αοοοτάἰηρ {ο 15 Ροβίίοη. Αραίΐη, ἵπ πιαίίεις οἱ τηγίἩπα πε 

Ππά ΠΙαΠΥ αἰπιῖ]ατ εχαπηρίθ5. Ἰλίποιί αΏΥ «Ἠαηςφε {π ἴπε 

οΠαταοίθεϊσίίο Ῥτοροτίίοη οοπδΒ(μῖῃπσ αΠΥ οπε ρεηπας οί 

τηγίμπι, {Πα Ἱεησίης οἑ {πε {θεί νατγ ἵπ ορεάίεποθ {ο ἴπε 

βεηετα] ταίε οἱ πιονεπιεηί; απά πΠΏῖε {Πα πιαρηϊ(αἆες ατθ 

οοηδἰαΠί, {πε α Παλ οἱ (πα {εεί απάετροες α «Ἠαηρε; απά 

{πε 5αππε πιαρηϊ(αάς 56τνες α5 α {οοί, απἆ α5 α οοπιρἰπα{ίοπ 

οἱ {6εί. Β]αϊη]γ, ίοο, πη]εδς (πετε γγα5 α Ῥεγπιαπεπί αμαπίαπη 

{ο ἄεα] νηεἩ ἴπετε «ου]ά Ῥε πο ἀϊδαποίίοης α5 {ο {πε πιείμοάς 

οἱ ἁῑνιάϊπρ Τε απἀά αιταηρίΠΡ 15 Ρατί. Απά ἵπ ϱεπετα], 

πΏῖ]α τηγίηπιῖσα] οοπηροβίοη εΠΙΡΙΟΥ5 α ποὮ νατὶείγ οί 

ΠΠΟΥΕΙΙΕΗΙ5, ἴΏς ππονεπηεηίς οἱ ἴπε {6εί Ὦυ πΠῖοὮ γε ποίθ 
Όνε τηγίΠπῃς αἴθ αἱγίαγς δἰπρ]ε απάἆ {Ώε 6416. ΒΙΟΙ, ίπεῃ, 

Ρεΐηρ {Πε παίατε ΟΓ πημςίο, Ίνε πηιδί ἵΏ πηαίίεις ΟΓ ΠαΤΠΙΟΠΥ 

5ο αςοοϊΙδίοπι ῬοίΏ θατ απά Ιπίε]]οοί {ο α οοττεοί ]αάρεπιεπί 

οἱ ἴΠε Ρετπ]απεηί απά οἩαπρεαβ]ε εἰεπιεηί αἱ]κα. 

ΤΈ]εςε τοπιατ5 Ώανε οχΏϊρ[(εά {πε ρεποταὶ οΠαταοίετ οἳ 

ἴπε 5οίεποῬ οα]]εά Ἡατπποπῖο; απά οἱ {Πῖς 5οἶεπος {πετε αἴ6, 

35 α5 α {αοί, 5εΥεΠ Ρρατί. ΟΕ ἴΠεδε οπε απἆ (με Πτεί ἶ5 ἴο 

ἀεβηῃε {Ίο ϱθηΏθτα, απά ἴο 5ΏΟΥ γηαί ατα {πε Ῥειπιαπεπί απά 

πλαϊ ατα ἴημε οΠαηφεαδ]ε εἰεπιεηίς Ῥτεδαρροδεά ὮΥ (5 

ἀἰδίίποίίοη. ΆἈοπε οἱ οὐ ρτθάεοθδδοτς Ἠανε ἁτανη ἐΠῖς ἀῑς- . 

Πποίοη αί αἰ]; ποτ ἶ5 {Πῖδ {ο Ῥο ποπάετεά αἰ. Έοτ {Ώεγ 

εοπΏπεά ἰπείτ αἰεηίίοΏ {ο ἴπα Ἐπ]ατπποπίο 6εΠΙ5, {ο ἴπε 
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περ]εοί οἱ {πε οἴμετ πο. βῬίπάεηίς οἱ ἱπδίταππεπί5, 1έ ἶ5 

ααε, οοσ]ά ποί {αϊ! {ο ἀῑςιπσαϊδιη εαοὮ 6εηπας ὮΥ εατ, Ὀυί 

Ώοπο ο ἴηεπι τεβεοίθά εγεηπ οἩ {ηε απεδίοΠ, Αί πῃΠαί Ρροῖπί 

ἀοες ἴἩε Ἐπλατπιοπίο Ῥερῖη {ο ραςς Ιπίο {πε ϱΠτοπιαίίς δ 

Έοτ ἰπεῖτ αγ {ο ἀῑδοτιπιϊπαϊε εαεΏὮ 6εηας εχίεηάεά ποῖ {ο 

αἲὶ ἴπε «Άαάες, ἱπαδπιΙοὮ α5 ΙΠεγ Ἱετε ποί αοαιαϊπίεά γα 

8] οίγ]ες οἱ πιιςῖσαὶ οοπιροδίάοη οἵ ἰταίπεά {ο εχετοῖσε α 

πίος ἀῑδοτιπιϊπα(ίοη {π 5οὮ ἀἰδαποίίοηπς: ποτ αῑά {πε εγεπ 

οὔφετνε Εἶναί {πετε Ίγετε οετίαϊη ]οοί οἱ {πε ποίες {παί αἶετ 

Ώπεῖς Ροβίίοη πἩ {πε «Ἡαηπρε οἱ 6εη!ς. ΤηΠες5ε ΤΕΑΡΟΠ5 

ευ/ΠοΙιεπί]γ εχρ]αίω ΝΏΥ ἴἩε 6επετα Ἠανε ποί α5 γεί Ῥεεῃ 

ἀεβηϊτε]γ ἀῑδειπσαϊσμεά; ὈῬαί {ε ἶ5 ενἰἀεηί (παί νε πιπδε 

ερρίγ είς ἀε[οίεπογ ἵ Ἱε ατε {ο {οἱον ἴΏε ἀϊΠετεηςες 

Ώιαί ργεδεηί {Πεπηςε]νες {ω ποτ]κ5 οἱ πιηδίῖσα| εοπιρος!είοη. 

Φμο] ἶ5 {Ἡε Πτοί Ὀταπολ οἱ Ἡατπιοπίο. Τη {πε 5εοοπᾶ πε 

Ώα]] ἀεα] γη(Ὦ Ιπίθτνα1β, οπα{1Πβ, {ο {πε Ῥεσί οί ος αγ, 

ηοπε οἱ {Πε ἀῑςποίίοης {ο Ῥε {ουπά ἵπ {πεπι. ΤΠε πια]οτίίγ 

οἳ ἴπεςε, οπε πηὶρΏί 5αΥ, Ώανε α5 γεῖ ε5οαροά οὐδειναίίοῃ. 

ἙῬυΐ νε ηχαςί Ὄεατ ἴηπ πηῖπά {λαί πΠετενετ πε οΟΠΠΕ προηπ α 

ἀῑδιϊποίίοη υΏῖο]Ὦ Πας Ῥεεπ ονετ]οοΚκεά, απά ποί 5εἰεπίϊΠβοα]Ιγ 

οοηκιάετεᾶ, Ίγε 5Ώα]] ἴἩετε {αῑ] {ο τεοορηίζε {πε ἀῑδαποίίοης 36 

1π γγοτ]ς5 οἱ ππε]οᾶίο οοπηρος!έίοῃ. 

Αραΐη, 5ἶπος Ιπίετνα]ς ατα ποίῖ ἵηπ {Πεπιδε]νες 5υβπειεηί {ο 

ἀϊςσμησαίςι ποίες---ἴοτ ΕεΥετγ πιασηϊιάε, π]Ποιί αια]βσα- 

Ποη, ἴμαί απ Ιπίετνα| οαη Ῥο5565ς. ἶ5 ΟϱΟΠΙΠΙΟΠ {ο 5ενετα] 

πηηςῖοα] {αποίῖοης--ἴἩε ἰλίτά ρατὶ οἱ οἱ 5είῖεποε π] ἆεαί 

ψΙὮ ποίθς, {Πεῖτ πάπησατ, απἁ {ηε πιεαης οί τοεορηϊζῖης 

ἴπεπι; απά γη] οοηδἰάετ ἴπε αιεδίοη Ἠπείμες {Πεγ ατε 

οετίαῖη Ῥοϊηίς οἱ ΡΙίΕΗ, α5 5 να]ρατ]γ 5αρροφεά, ος πΝΠείμετ 

Ώπεγ ατε πιηδίσα] πιποίοἨς, απᾶ αἷ5ο γ]αί ἶ5 ἴΏε πιεαπίης ΟΕ 

α πιυδίσα] ΄Παποείίοη.᾽  Νοί οπε ΟΓ {ίπεςε απεςίοης ἶ5 οἶεατ]γ 

οοησεῖνεᾶ ὮΥ 5ιαἀεηίς οἱ {πε 5αΏ]εοί. 

ο. Τα {οπτία ρατί γη] οοπσἰἆετ βοα1θ5, Πτοι]γ ας ἴο λείτ 

ηυπηρετ απά παίιτε, 5εοοπά!γ α5 {ο (λα ΠΙαΏπετ οἱ ἐπείτ 
1ΟΙ 
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ΑΕΙΡΤΟΧΕΝΟ5 

οοηδίτΙςεΙοη ΠΟΠ Ιπίετνα]ς απἆ ποίε. Όαγ Ρτθάεσθβδοῖς 

ηανε ποῖ τερατάεά {Πῖς ρατί οἱ {πε 5αΏ]εοί {π εἰίπετ οἱ {ἶπεςδε 

τεβρθοί5. Όπ {πε οηπε Παπά, πο αἰίεηίίοη Ώας Ῥθεπ ἀενοίεᾶ 

ίο ἴμε απεδίίοη5 ἸΥΠείπει Ιπίειναίς ατε οο]]οοαίεά ἴπ αΠΥ 

οτάςετ {ο ῥρτοάιοε 5οαἱες, ο: ΙΥΠείεγ 5οπις οοἱ]οσοα{ίοπ5 ΠΙΥ 

ηοί (αηδρτεςς α παίυτα] Ίαν. Όηπ {λε οἴμειτ Παπά, ἴἶνα ἀἱδ- 

Πποίῖοης {Π 5οα]ε5 Ὠανο ποί Όθεη οοπηρ]εἰε]γ επιπηεταίεά ὮΥ 

ΔΏΥ οἱ {Ώεπι. Ας ἴο {πα Πτςί Ροΐϊπί, οὐ {ογεγάΏπεις 5ἱππρΙγ 

Ισηποτοά {πε ἀῑδίίποίοη Ῥείψεεπ πιε]οάίοις᾽ απά ΄πῃ- 

πιε]οάίοις᾽ ; ας {ο {Πε 5εσεοπά, {Πεγ εἶίπετ πιαάα πο αἰεπιρί 

ο 8ἳ α] αἲ επιπιεταίοη οἱ 5σαἱε-ἀἰδίίποίοης, οοπβηίηρ Πεϊχ 

αἰίεπίίοη {ο ἴπε 5ενεηΏ οοίανθ 5οαἷες γηίο]ἃ {ευ οα]]εᾶ- 

Ἠατπιοπῖες; «οἱ 1{ {πεγ πιαάο {Πε αἰεπρί, {Ἠεγ {εἰΙ Υετγ 

Ἡοτί οἱ οοπιρ]είεηπεςς, [κε {νε 5οποοὶ οἱ Ῥγίπαροτας ος 

87 ΖαογηίΏας, απά ΑΡεποτ οί ΜΙ(γ]επο, Τηο9 οτἆει ἴλπαί ἆϊς- 

ΕΠηραῖσῃες {Πο πιε]οάίοας {οπι ἴπ6 αππιε]οάϊοιςδ τεδεπ]β]θς 

Όιαί νΠίοὮ πε μπᾶ ἴη (ο οοἱοσαίῖοη οἱ Ιείίεις ἵπ ]αηριαρε. 

Έοτ ἴέ ἵ5 ποί 6Υ6τΥ οο]οσαίίοη Ῥιΐ οπΙγ οετίαίη οοἱ]οσαίίοΏ5 

Ο{ αΏΥ σῖνεη Ἰ]είίεις (Παί νγ] ρτοάιςσε α 5γ]]αβ]ο. 

Τπε ΠΠΗ ρατί ο{ οἱ 5οίεποε ἀεα]ς ν(Ώ {πε Χ6Υ8 ἵη πΠῖοΠ 

Ώωε 5οα]ες ατα Ρ]ασεά Γοτ{ηε ρατροςες ο{ πιε]οάγ. Νο εκρ]απᾶ- 

Ποπ ας γεί Ῥεεπ οῄετεά οἱ {Ἡε ΠΙαΠΠε ἵπ γηΠίοὮ {ποςε Κεγς 

4τθ {ο Ῥο {ουπᾶ, ος οἱ ἴΠε Ῥτϊἰποίρ]ε Ὦγ πΏίοὮ οπε πηαδί Ῥε 

σαϊἀεά ἵπ επιποϊαίης (πεί πιπιΏετ. ΤΠ αοσοιηέ οἱ {πε 

Κεγς ρίνεηπ ὮΥ ἴπε Ἠατπιοπίδίς οἱοφδε]γ τεδεπιρ]ες ἴπε οὔδεί- 

γαηοθ Ο {πε ἆαγς αοοοτάἰἶηρ {ο ΨΠίοΒ, {ος εχαπηρ]θ, ἴπε {επί 

ἄαγ οἳ ἐς πιοπίὮ αἲ Οοτϊπίμ ἶ5 (α ΒΗ1 αἲ ΑίΠοης, απά {πα 

εἰσΏίΏ 5οπιεηΏετα εἶδε. Ταςί ἵΏ ἴἩε 6αΠΠΕ ἨΑΥ, 50Π16 ΟΓ 

ἴμε ἨἩἨατπιοπϊδί Πο]ά (λαί με Ἡγροάοτίαη ἵ5 πε ]ουεςδί 

οἱ {πε Κεγς; ἴΠαί Πα]{Γ α ἴοπε αΏονε ες {πο ΜΙκο]γάίαη; 

Πα]ί α ἴοπε Πίρῃετ αραῖη ἴμα ΤὩοτίαῃ; α ἴοπε 4ὔονε ἴπε 

Ώοήίαη {πε Ῥητγρίαη ; Πκεγίδε α ἴοηε 4ρονε {πε Ῥητγρίαη {πε 

1γάία:ι. ΤΠε πΙπηΡες ἶ5 δοπιθίίπαες Ιποτεαδεᾶ ΡΥ {πε αάϊ- 

ἄοη ο{ {Πε ἨγρορΗηϊγρίαη οἰατίηεί αἲ {νε Ῥοίίοπα οἱ {πα 15ί. 
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Οἵ πεις, αραίη, Ἠανίης τεσφατᾶ {ο ἴπα Ὀοτίπς οἱ Πησετ-πο]ες 
οµ {πε Παΐες, α55Ηπης ἱπίετνα]ς οί {ητεε απατίετ-ἴοπες Ῥείπθεπ 

ἴπε ἴητεε Ἰοψεσί Κεὺς, ίπε ἨἩγρορητγρίαη, {πε Ἡγροάοτίαη, 

απά ἴηπε Ὀοτίαη; α ἴοπε Ῥείπεεπ {Πε Ὠοτίαπ απά Ῥητγρίαῃ ; 

ἴμτεε απατίετ-ίοπες αραίη Ῥείπεεη {πε Ῥητγρίαη απᾶ ΤΥάΐαῃ, 

αηΏά {Ἡε 5απιε ἀῑσίαπεε Ῥείψεεη {Πε ΤΥάΐαπ απᾶ ΜΙχο]γάίαῃ. 

Ῥαΐ {ευ Ἠανε ποῖ ἱπίοτπηεά 5 οη πΏαίϊ Ρτϊποῖρ]ε {Π6ΕΥ Ἠανε 38 

Ρετ5υαάεά {πΠεπισεῖνες {ο {πῖς Ἰοοαίοπ οἱ ἴΠε ΚεΥς. Απά 

Ὠιαί {πε οἶοδε ραοΚίηςρ ο{ 5πια]1 Ιηίετνα]ς ἶ5 αππιε]οᾶῖοας απά 

οἱ πο Ρταο(ἰσα] γα]αε υλαίσοενετ γη] Ὦε οἶεατ {η {Πε οοιτ5ε 

οί ος ἀῑδοιιδίοη. 

: Αραϊΐη, 5ἶποῬ 50Π16 πε]οάίθς ατε 5ἴπιρ]ε, απά οίπετς οοπίαϊη 

α πιοι]αίίοη, Ὑε πηιςί {τεαί οἱ πιοᾶτι]αθῖοη, «οηδῖἀετίης 

Πτςί {Πε πηαίατε οἱ πιοάι]αίίοηπ Ιη {Πε αὈδίτασοί, απά Ἠου ἴε 

ατί5ε5, ΟΓ {η οίΠετ πγοτάς, {ο γΏαί πιοάιΠοαίίοπ ἴπ {Πε ππε]οάϊο 

οτάετ 1ξ οἵγες 1ΐ5 εχἰσίεποε ; 5εοοΠΙΥ, Ώου πἹαΠΥ πιοάι]αίίοη5 

ἴπετε ατε ἵη αἲἰ, απά αἲ πΠαί Ιπίετνα]ς (Ππεγ οσσςτ. Όπ ἴπεςα 

απεείίοης νε Ππά πο σἰαίεπηεηί5 ὮΥ οἳς Ρρτεάεοθδσοίς ΙΕ 

ος πΠ(ποιί ΡτοοΓ. 

ΤΠε Ἰαδί 5εοῖοη οἱ ος 5οῖεπος ἶ5 οοποετπεά υηὮ {πε 

αοίηα] οοπβίταοίῖοη οἱ πιθ]οᾶσ. Έοτ 5ίποῬ ἶπ {6 864ΠΠ8 

ποῖες, ΙπάΙΠετεηί ἴἵω {Ώεπιδε]νες, Ἡ6 Ἠανα ἴἩε οποίῖοε ος 

ΏΙπηετος πηε]οάίο {οτπ5 ος «νετ οἨατασίετ, Τε ἶ5 ενϊάεηί 

ἴπαί Ἠετε πε Ώανε {Πε Ρρταοίῖσα] απεδίοη οἱ {πε επρ]ογπιεπέ 

οί τηε ποίες; απά {Πίς 5 πΏαί νε πιπεαΏ ὮΥ {πε οοηίταο(ῖοπ 

οἱ πιε]οάγ. ΊΤΠε 5οΐεποε ΟΓ ΠαΓπιοΏΥ Πανίηρ {τανεισεά {πε 

εαϊά δεοίίοης η] Ππά 15 οοπ5απηπΙαΠοη Ἠετθ. 

{ο τι 1 Ρ]αίη (αί {Ἡε αρρτεμεηδίοη Οἱ α πε]οάγ οοηβίδες ἵπ 

ποῦηρ πΙὮ Ῥοίμ εατ απἀ Ιπίε]]εοί ενετγ ἀῑδιποιίοη ας Τε 

ατίσες ἵη {λε 5ιοοεδοῖνε 5ουπάς-- φαοοβδδῖνε, {ος πε]οάγ, 

Ίκε αἲϊ Ώταπομες ο πημείς, οοηκίδί ἵΏ α 5ηοσξδοῖνε Ρτο- 

ἀπείίοη. Έοτ ἴπε αρρτεΏεηδίοη ΟΓ πηηςίο ἀερεπάς οὐ {Ώεςα 

Ώπο {αου]εῖες, 5επςε-ρετοερίίοη απά ΠΙΕΠΙΟΤΥ; {ο 6 π]αςί 89 

Ρετοεῖνε πε 5ουπά {μαί ἶ5 Ρτεδεηί, απά τεππεπηθετ ελαί γΏ]οξ 
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ἵ Ῥα5ί, 1η πο οίΏει ΊΑΥ οςΏ Ἡε {01ΟΥ {πε ΡΏεΠοπιεπα ΟΕ 
πημδίο, 

Νον 5οπ1ς Ππά ἴ]ιε ροα| οἱ {Πε 5οΐεποε οα]]εά Ἡατπιοπῖς 

ἵΏ {πο ποίαίίοη οἱ πηε]οᾶῖςες, ἀεο]ατίπρ {Πὶς {ο Ρε {λε αἱΗπιαίε 

Ἠπαί οἱ πε αρρτεΏεηδίοΏ ο 4ΠΥ ρίνεη πιε]οάγ. Οὔὔνεις 

αραῖη ΠΠά Τί ἵπ {Πε Κπον]εάρε οἱ εἰατίπείς, απά ἵπ {πε αὈΠίγ 

το {ε]] {πε πηαΏπετ οἱ Ρτοάμοίίοη οἱ, απἆ {πε αρεηοῖθ 

επηρ]ογεά {Π, αΏΥ Ρίεος τεπάσφτεά οἩ {Πε οἰατίηεί. 

ΦΙΕΏ γίεν5 ατε οοπο]ηδίνο ενἰάεησε οἱ απ πετ πίδοοη- 

οερίίοη. 90 {αΓ ἶ5 ποίϊαοη Ποπ Ῥείης {πα Ρρετίεοβοη ΟΓ 

Ἠατπιοπῖςο 5οίεποε {παί Τε ἵς ποῖ ενεηπ α Ῥατί οἱ ἴτ, αΏΥ πηοτΕ 

ἴπαἨ ἴπα πηατ]κίηρ ο αΠΥ Ῥατουίατ πηείε ἵ5δ α Ρατί ος 

πηείτίσα] 5οίεποθ. ἂΑς ἵη ἴΠε Ιαΐΐει οᾶ5δε οπο πηὶρΏί γετΥ γε]] 

πιατῖς (νε 5οΏεπῃε οἱ {Πε ἰαπιδίς πιείτε νηλοιί απάειδίαπάϊπρ 

1:56 6556Ώο08, 5ο Τί ἶ5 νηίὮ πιε]οᾶγ αἶδο; ἴξα πιαη ποίες ἆοῃ 

ἴπο Ῥητγρίαη 5οα]θ 1{ οες ποί {οΠ1ουγ {αί Ὦε πιαςί που {Πε 

6556πος οἱ ἴἩα Ῥητγρίαη δοαἷθ. Ῥ]αϊπίγ ἴπεη ποϊαϊίοη ἶ5 ποῖ 

ἴπε ]Ππηαίαο Ππηϊί οἱ ος 5οΐεποθ, 

Τπαί {Πε Ρτεπηΐδες οΓ ος ατριππεηί ατα ίά6, αηά {παί ἴπε 

{αου]ίγ οἱ πιπδίοα] ποίαίίοη αἴριες ποίλίης Ῥεγοπά α ἆϊς- 

οετηπηεηί οἱ {16 δἱζε οἱ Ιπίατνα]ς, γ]] ο οἶεατ οη οοηδἰάετα- 

Ποη. 1η {Πε δε οἱ δἶρης {ο {πε ΙἸηίεινα] πο Ῥεου]ίατ 

τηατ]ς ἶ5 εΠΙρΙογεᾶ {ο ἀεποίε α]] (Ππεῖτ Ιπάϊνιάμα] ἀϊδηπείίοης, 

40 51ο α5 {Πε 5εγετα] πείμοᾶς οἱ ἁῑνίιάϊίπρ {πε Ἐουτίῃ, γγπῖοὮ 

ἀερεπά οἩ. ἴἶιε ἀἱῄετοποες οἱ 6εηετα, ΟΥ {λα δενεταὶ Πριτες 

οἱ {νε 5απ1ε Ιηίεινα] νΠῖοὮ τεςα]έ {τοτα α νατίαῖοη ἵπ {πε 

ἀἱδροδίμοη ος {πο δἰππρ]ε Ιπίειναίς. Τί 56 {πε 5αππε γα 

{Πε πωαδίῖσα] ΓαποίίοΏ5 ΡτοΡετ {ο {Πε παίητες οἳ {Πε ἀῑΠετεηί 

ιεἰταοποτάς; {θε 5απΠπε ποίαζίοη ἶ5δ επιρ]ογεά {οτ {πα ἰείτα- 

εποτάς Ἠγρειρο]αεὂη, Νείθηπ, Μεςθη, απἆ Ἠγραιδπ. Της 

Όλο εἴρης {α11 {ο ἀῑδπριαϊδη ία {αποιίοπα] ἀβετεποςς, απά 

οοηδεαεπ/]Υ Ιπάϊσαίε {Πο πιαρηϊίαάες οἱ (με Ιηίετνα]ς, απά 

ηοίΏίπρ ποτε. ἘῬαΐ ἴαί πε 1ηετθ 5εηςο-ἀἰδοτιπηιπαοη οἱ 

πηαρηϊέαἆες ἶ5 πο Ρατί οἱ {πα ϱοεπεταὶ οοπιρτεμεηδίοη ΟΓ 
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Πηηδίο ἵνας σίαίεά ἵη ἴπε Ιπίτοάιπείίοη, απά {πε {οἱοπίπς 

οοηδἰἀεταίοΏς ΙΙ πιακε ἴε Ρραΐεηί. Μετα Κποπ]εάσε οί 

πιασηϊ(αάες ἄοες πο επ]ρΏίεη οπε ας {ο {πε Πιποίίοης οξ {Πε 

εεἰτασΏοτάς, ΟΙ οἱ {με ποῖες, οτ {πα ἀίΠετεποες οἱ {μα 6εποτα, 

οἱ, Ὀτίεβγ, (νε ἀϊπετεποε οἳ 5ἱπιρίε απάἆ οοπιροιπά Ιπίετνα]ς, 

οἱ (πε ἀῑδιποίίοη Ῥείπεεη πιοάπ]αίίπρ απᾶ ποπ-πιοάυ]α(ῖης 

5οα]ε5, Οἵ ἴἩε πιοάςς οἱ ππε]οάϊο οοηδίταοίίοη, ος Ιπάεεά 

αηγ{ΠΙηρ εἶςε οἱ ίπε Κἰπά. 

Νου {6 (πε ἩἨατπιοηϊςί5, 45 {Ώεγ ατα ολ]]εᾶ, Ἡανε ἵπ Πεῖχ 

Ι6ΠοΟΤαΠπςΘ δ5ετίοιιδΙ7 επἰετίαἰπεά {Πῖς νίειν, Πε ἔπετε ἴ5 

ποϊμίηρ Ρτεροςίετοῖ5 ἵπ {Πεῖτ πηοίἶνες, {Πεῖτ ἴσποταποςῬ πηνδί 

Ῥε Ρτοίουπά απά Ιηνίποϊριε. ῬΒιι {, Ῥείηρ πατε (λα 
ποίαΠοη ἶςδ ποί (πε Ππα] σοα] ος Ἠατπιοπῖςο, ἴΠεγ Ἠαγε ρτο- 

Ρουπάεά (λπίς νίεν πηετεῖγ {ἩτοιςΏη {πο ἀθδῖτε {ο Ῥίθαδα 

αΠηΔίΕΙΙ5, απά {ο τερτεδεηί α5 {Πε Ρει[εο(ῖοη ο {με 5οίεποε 

α οετίαίη νὶφίΌ]ε ααἰνΙίγ, ἰΠείτ πιοεῖνες ἄεδετνε οοπάεπιπα(ίοη 41 

45 Υειγ Ρτερορίετοις Ιπάεεά. ΤΠ {πε Πτοί Ρρίαοε {ευ γψου]ά 

εοηςεἑαῖε {πε αππαίεισ ]αάρε οἱ {Πο κοἴεποες--απά ἴε ἴ5 

Ρτεροδίετοςς {λαϊ ἴΏς 6αΠΠε Ῥείδοη 5Που]ά Ὦε Ίεατπετ απά 

1αάρε οἱ (Πε 6απιε (Πΐης; ἴπ {πθ 5εοοπά Ρίαοσε, ἴΠ6Υ τενειςε 

ἴπε Ῥτορετ οτάετ ἵπ {Πεῖτ {ΑΠΟΥ οἱ τερτεδεηίέῖπσ α νἰείρ]α 

αοἰϊνϊιγ α5 ἴπε οοηδιπηπηαίίοη οἱ Ιπίε]]εοίιαὶ αρρτεΏεηςίοη ; 

{οτ, ἃ5 α {αοῖ, ἴἩε α]πιαίε [αοίοτ ἵπ 6ΥΕΤΥ νυϊδίρ]ε αοεϊνΙίγ ἶ5 

Ώπε ἱπίεΙεείια] Ῥτοσεςς. Έοτ {ιίς Ιαίέετ ἶς (νε ργεςίάϊησ απά 

ἀείειπαϊπίης Ρτϊποίρ]ε; απά ας {ος {πα Παπάς, νοίσς, πιοπ!Ἡ, 

οι Ῥτεαί]ι----ἴέ ἶ5 αΏ εττοτ {ο 5Ἴρροςε (ἶαί {Πεγ ατε ΥΕΓΥ ΠΙΙΙΟΒ 

πηοτε ἴΠαη Ιπαπίπιαίε Ιηδίταππεηίς. Απά ΙΓ επίς Ιπίε]εοίαα] 

αοἰϊνΙίγ ἶ5 φοπιείπίηρ Πἰάάεη ἆεερ ἁονη ἵη {πε 5οπ], απά ἶ5 

ποί Ῥαἱραῦ]Ιε οτ αρρατεπί {ο {πε οτάίπατγ ΠΠαΏ, α5 ἴλε 

ορεταίίοης οξ {πε Παπά απά {πε κε ατε αρρατεηί, Ἡε πηαςε 

ποῖ ΟΠ ἴμαί αοοοιηέ α]ίετ οι νίενν. Ί7ε 5α]] Ῥε 5ατε {ο 

πιῖςς {16 ἰτα(Ἡ πη]εςς πε Ρρίασε {Ἡε 51ρτεπιε απά υ]πλαίε, ποί 

ἵπ ἴΠε {λίπρ ἀείειπιίπαεά, Ῥαξ ἵπ {πε αοἰἰνΙίγ ενας ἀείειπηίηες. 

Νο Ίεδ Ῥτεροσίετους ἵ5 {πε αΏονε-πιεπίῖοπεά {λεοτγ 

ο τος 
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εοποετηίηΡ οἰατίηείς. ἨΝαγ, ταίπετ ἴπετε ἶδ πο ΘΙΤΟΓ 50 

{αἰα] απᾶ 5ο Ῥτεροδίετοις αδ ἴο Ῥαδε Πε παίιτα] Ίαν ος 

ΏΑΙΓΠΙΟΩΥ ΟΠ ΑΠΥ Ιηδίιππεηί. ΤΠε 655επσς απἆ οτάετ ος 

ΏατΠΙΟΠΥ ἀερεπά ποί προη αΠΥ οἳ {Πε Ρτορετίέίε5 ΟΓ ἱπςίτι- 

πηθηί5. Τί ἶς ποῖ Ῥεσαιςε {πε οἰατίπεί πας βηρετ-Πο]ες απά 

432 Ὀοτες, απά {πα ἸΚκε, ποτ ἶ5 ἵτ Ῥεσαιςε ἴέ 5 ηιῖϊ5 {ο οθτίαϊπ 

ορεταίίοης οἱ {πε Ἠαπάς απἁ οἱ ἴηε οἴπετ Ρατίς παίιτα]]γ 

αἀαρίεᾶ ἴο ταῖδε απἆ Ίούψετ {πε ΡίΐοΙ, (μαί (με Ἐουτίμ, απά 

ἴπε ΈΠΠΗ, απά {Ώε Οοίανε ατα οοποοτάς, οἵ ἴλαί εαοὮ οἱ {Πε 

οίπει ΙπίειναΙ5 Ῥο55655ες 15 Ῥτορετ πηαρηίίαᾶε. Έοτ ενεπ 

υ(Ώ α]] ἴΏεδε οοπαϊίοης Ῥγεδεηί, Ῥίαγει5 οἩ {πε οἰατίπεί 

[α {οι ἴπε πιοδί ρατί {ο αἰίαῖπ {Ώε οχαςεί οτάετ οἱ πε]οάγ ; 

αΏά ὙΏαίενες 5π]α]] 5ιιοσθςς αἴτεηάᾶς ἴπεπι ἵ5 ἆπε {ο (πε 

επιρ]ογππεηί οἳ αρεηοίες εχίετπα] {ο {με ἰηδίαππεηί, α5 ἵπ 

ἴπε υε]]-ΚΠοΥΏ εχρεάϊἰεηίς οἱ ἀταπίηρ ἴα ἴνο οἰατίπεί5 

αρατί, αηπά Ὀτιηρίηρ ἴπεπι αἱοηρδίάε, απἆ οἱ ταϊδίπρ απά 

Ἰουγετίηρ {λε ΡίίοΏ ὮΥ οπαηρίηρ ἴΏε Ρτεδδτο οἱ {πε Ὀτεαίὴ. 

Ῥ]αἴΠ]γ, {ΏεῃΠ, οΏς ἶ5δ α5 πΙοὮ Ἰαδηπεά ἵπ αὐτίραίηςρ εΠεῖτ 

{αηωτες α5 {Πεῖτ 5µοσθ55 {ο {6 ερεεπίίαὶ παίατε οἱ (πε 

οἰατπεί. ἘῬπί ἰπῖς νψοι]ά ποί Ἠανε Ῥθεη 5ο 1 ἴπετε Ία5 

αηγίΠίηρ ραϊηεᾶά ὮΥ Ὀαδίης ἨαΤΠΙΟΠΥ οἩἳ {πο παίατε Οἱ απ 

Ἰηβίταπηεηί, ΤΠ (μαί οᾳ5ε, α5 αη Ιπππεάϊαίε «ΟΠ5ε(πεποε ος 

{αοίηρ πιε]οάγ τρ {ο 15 οτἰρίπαὶ ἵη {Πε παίυτε οἱ {νε 

εἰατίηεί, Ὑε 5Ποιι]ά Ώανε {ουπά ἴέ ἴπετε Πχεᾶ, Ἱπειτίηπβ, απά 

οοιτεεί. Ἑμΐ α5 α [αοί πεϊίμετ οἰατῖπείς Ποί αΠΥ οίμοες 

Ἰηδίταππεπί ΗΙ 5ρρΙΥ α {οαπάαίοη {οι {πε ρηϊποῖρ]ες οἳ 

ΠατΠΙΟΠΥ. Τηπετε ἵ5δ α οετίαϊη πηατνε]]οις οτάετ αππὶο] 

Ῥε]οηρς {ο {16 παίυτε Οἱ ΠαΓΠΙΟΩΥ ἴΏ Ρεηετα]; ἵπ ἰΠῖ5. οτάθε 

ενετγ Ιηδίταπηεηί, {ο ἴπα Ὀεδί οἱ 15 αΏΙΠίΨ, ρατοίραίες 

ππάςετ {Πε ἀϊτεοίίοη οἱ {Παί [αοι]ίγ οἱ 5εη5ε-ρετοερίίοη ΟΠ 

ἨΏΙοὮ {Ἠ6Υ, α5 πε] α5 εγετγίπίηρ εἶσα ἵπ πιυδίς, βηαΙΙγ 

ἀερεπά. Το 54ρροδε, Ῥεοαιδε οΠ6 5εε5 ἆαγ Ὦγ ἆαγ (πε 

Πηρει-Βο]ες {Ἡε 5αΠ1ς6 απά {με 5ἰτίηρς αἲ {6 6απης {θηδίοΠ, 

«πα οηε ΙΙ Πηά ἵη ἴἼεσε ἨΠαΓΠΙΟΩΥ γε 1ΐδ Ρείππαηεησε 
πού 
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απά εἴετπα!γ Ἱπιπιιίαδίε οτάετ---εΠΐς ἶ5 «Πεέτ {οἱἱγ. Έοτ 48 

α5 ἴπετε 5 ΠΟ ΠαΙΠΙΟΠΥ ἵη (Ἡε σίτίπσς 5ανα ἴπαί πΏ]οῖι πε 

ευηηίηα Οἱ ἴπε Παπά οοηί{ετ5 προῃ {Πεπῃ, 5ο ἶ5 ἴπετε ποπε ἵπ 

πε Πησετ-Πο]ες 5ανε γΏαῖ ηας Ὀεεη Ιπιτοάσοθεά ὮΥ {Πε 5αππε 

ΑΡΕεΠΟΥ. Τῃαί πο Ιηδίγπιεπίε ἶ5 5εΙ-απεᾶ, απά ἰαί {Πε 

Πατπιοηϊζίηρ οἳ ἴε ἶ5 ἔε ρτετοραίίνε οἱ {πε 5εη5ε-ρετοερίίοπ 

Ἱ6 οὔνίοις, απά τεαπἶτος πο Ρτοοξ. Τε ἶ5 5ίπαηρε ἐμαί ἴε 

5αρῤροττετς ος της αὈευπτά ἨὙΕοΙΥ σα εἶϊης {ο ἵξ ἵπ {αοε οἱ {πε 

{αοί ἴμαί οἰατῖηείς ἄτε ΡετρείπαἩγ ἶπ α σίαίε ο «Ώαησε; απᾶ 

οἳ «οἵἵ5ε Ἡ]αί ἶ5 Ρ]αγεά ση {πα ἱπδίταπχεπί νατίες γψητὮ (ηε 

νατία(ίοη 1Π ἴηΠε αδεποῖες επΙρ]ογεά ἵπ Ἡς Ρτοάποίίοπ. Τί ἵ5 

ειτε] εἶεατ (επ ἰΠαί οη πο οοηβἰἀεταίίοη απ πηε]οάγ ὃε 

Ῥαδεά οἩ οἰατίπείς ; {οτ, β15!]γ, απ Ιη5ίταπηεηί ψἩ] ποῖ 5ΡΡρΙγ 

α [ουπηάαίίοη {οτ ίπε οτάετ Οἱ ΠατπιοηΥ, απᾶ 5εοοπα!1γ, ενεπ 

1{ Τε νετε 5αρροςεά (λπαί ΠατπποηΥ 5Που]ά Ὃε Ῥασδεά οη 50ΠΙΕ 

Ἰηδίτυπηθηί, {ηε οἨοῖος 5Ώου]ά πο Ώανε {α]1επ οἩ ἴπε οἰατίπεί, 

4η Ἰηδίταππεηί εδρεοία]]γ Παθ]ε {ο αὈειταίίοης, τεςι]είπρ ἔτοπα 

ἴπε πιαπα/{αοίατε απά πιαπἰρι]αίοη οἱ ἴε, απἆ ποπ. ἴΐδ ΟΥΠ 

Ρεοι]ίατ παίατθ. 

ΤΗΙ5 νηἩ] 5α/ῇοε α5 απ ἱπίτοάιείοτγ αοεοαπί οἱ Ηατπιοπῖς 

5οίεποε; Ῥυί α5δ νε Ῥτερατε οιτεε]νες {ο επίετ προπ {πε 

ειιάγ οἱ πε ιερής νε πιυςί αἲ {πε ουίσεί αἰίεπὰ {ο (με 

{ο]οπίπρ οοηδἰἀεταίῖοης. Όιτ εχροδῖᾷοη «αηποί ὃε α 5ἳς- 

οεςθ{Η] οπε υη]εςς (ητεε οοπάϊαοης Ὃε Π]βΠεά. ἘπειίΙγ, 

ἴπθ ῬΡμεποπιεπα {Πεπηδεῖγες πιπςσί Ῥο οοττεοί]γ οὈδετνεά; 

5εοοπά!γ, π]αί ἶ5 Ρτῖοτ απά πΏαί ἱ5 ἀετίναίῖνε ἵπ ἴπεπα πιιςί 44 

δε Ρρτορεϊ]γ ἀῑςοτιπϊπαίεά; επίτάϊγ, ουσ οοπο]αδίοηπς απά 

Ἰηΐετεποςς πηαςί {ο]]ουγ Ἱεριππαίε]γ {οπ1 {Πε Ρτεπίδε5. Απά 

α5 ἵη ΕΥΕΤΥ 5οίεποῬ {λαί οοηθίςί5 οἱ 5εγεταὶ ρτοροδίήοης {πε 

Ῥτορει «οπςε {5 {ο Ππά οετίαίη Ῥτιηοῖρ]ιες Ίοπι πΠΙΕὮ ἴο 

ἀεάποε ἴπε ἀερεπάθπί {ταίῃς, πε πωαςί ο ριϊάεά ἵπ οἶτ 

εε]εοίίοηπ οἱ Ρτποίρ]ες ὈΥ ἴπο οοηδἰἀεταίίοης. ἘΙδίϊγ, ενετγ 

Ῥτοροδίίοη ἴλαί ἶ5 {ο 5εἴνε α5 α Ῥτϊπεῖρ]ε πιαςί Ῥε {ιε απά 

ενἰἀεηί ; 5εοοπά1γ, ἴξ παςέ Ώε 5πο] ας {ο Ὦε αοοερἰεά ὮΥ (πε 
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5εηςε-ρετοερίίοη 45 οπε οἱ {Πε Ῥτίπιατγ ἰταίὴς οἱ Ἠατπιοπίς 

φοίεποθ. Έοτ ναί τεφιῖτες ἀεπιοηδίταβίοη οαπηοί δίαπά α5 

α [απάαπηεπία] Ρτϊποῖρ]ε; αηπᾶ {η Ρεπετα] Ὑε πηδί Ῥε γαίε]ι- 

{1 ἵη ἀείειπιϊηίης οἳτ ΠϊρΏεςί Ρεϊποίρ]θς, Ιεδί οη ἴπε οπ6 

παπά νε εί ουπςε]γες Ῥε ἁταρσεά οιίδΙάε {πε Ῥτορετ ἰτας]ς 

οἱ ος 5οἵεποε ὮΥ Ὀερίπηίϊηρ γψίὮ 5ουπά ἴπ ρεπετα] τερατάεά 

α5 αἴγ-νίρταίίοη, ΟΙ ΟἨ ἴλα οἴμει Παπά ἕπτη 5Ώοτί οἱ {]ε Παρ 

αΏά αὈαπάοη πιποὮ οΓ ναί ἱτα]γ Ῥε]οηπρς {ο Ἠατπιοπίς, 

ΤΈπετο ατε ἴΏτες 6επετα οἱ ππε]οάϊες; ὨὈἱαίϊοηῖς, ΟΩτοπιαίίς, 

απά Ἐπλατπποπίο. ΤΠε ἀἰβετεποες Ῥαίπεεη ἴπεπα γη] Ῥα 

ίαιεά Ἠετεα[ίετ; [Πὶς πο ΠΙαΥ Ιαγ ἆονπ, (αί ενΥετγ πιε]οάγ 

πηαςί Ῥε ὨὈϊαίοπῖς, ος ΟἨτοπια[ῖς, οἱ Ἐπλατπιοπίς, ος Ρ]επάςεά 

οἱ ἴπεςα Κἰπάς, οἱ οοπιροδεά οἱ π]αί ἴΠ6Υ Ἠανε ἵπ οοΠΊΠΙΟΠ. 

ΤΠε 5εοοπά οἰαδδίῃοαίϊοη οἳ Ιπίεινα]5 ἵ5 Ιπίο οοποοτά5 

αηΏά ἀῑδοοτάς. Τπε πο πιοδί {αποίατ ἀἰδμποίοις ἵπ 

ἱηίετνα]ς ατε ἀἰπετεποε οἱ πιαρηαἆς, απά ἀϊΠετεποε Ῥείνθεη 

οοποοτάς απἆ ἀϊδοοτάδ; απά ἴπε Ιαΐτετ οἱ {περα {5 επιρτασεά 

ὈΥ {πε {οΓΠΠΕΥ, 5ἶπος ΕΥΕΤΥ οοποοτά ἀ[εις {οπῃ εΥετΥ ἀῑδοοτά 

ἵη πιαρηϊαάε. Νου {πετε Ῥεϊῖηρ πιαπγ ἀῑςιιποίοπ5 απἹοΏς 

45 οοποοτάς, Ιεί 5 Πτεί (τεαί οἱ ἴε πιοςδί {απαϊ]ίατ οἱ ἴλεπι, 

ΠαΠΙΕΙΥ, ἀίβετεηος οἱ πιαρηϊαἆθ. Ίε α5δΙπιε {Ἠεπ αἱρῃῖ 

πιαρηϊίαᾶες οἱ οοποοτάς; {πε 5πα]]εσί, ἴπο Ῥουτί]--- ἀείει- 

πηηεά α5 5πηα]]εδί ὮΥ {πο αὈδίτασί παίατε οἱ πιε]οάγ; {ος 

πΏ]]ε νε οαη Ῥτοάιςε 5ενεταὶ 5πηα]]ετ Ιηίθτνα]5, ἴΠεγ ατε αἲ] 

ἀϊδοοτάς; {πε πεχί 5η]α]]εδί, (πε ΕΠΗ, αἲ! Ιπίετνα]ς Ῥείπεετ 

Ώιο ἘουτίΏ απά ΕΙΠΑ Ὀείηςρ ἀῑδοοτάς; ἴπα ἰλίτά 5πια]]εςί, 

ἴπς 5Ηπω οἱ {πε Πτδί ἴππο, ἴαί ἶ5 ἴἩο Οσίανε, αἲὶ Ιπίετναὶ5 

Ῥείνεεπ (λε ΕΙΠΙ απά εε Οσίανε Ρείηρ ἀῑδοοτάς. 9ο {4 νε 

Ώανο Ὀεεη κἰαίῖπρ Ἡ]λαί πε Ἠανε Ἱεατηεά {Τοπ ουσ ργεάεοεδ- 

5015; ἨεποείοτίἩ Ίνα πημςί αττῖνε αἲ οι οοπο]αδίοπς πηαϊάεά, 

1η ἴηε Πτεί ρίαςε ἴΠπεη νε 5Πα]] αδδετί (λαί 1{Γ αΏΠΥ οοπεοτά 

ϱε αἀάεᾶ {ο έλα οοίανε (ἶνε 5Η ἶ6 α οοποοιᾶ. ΤΗΐ8 Ρτορετίγ 

15 Ρεοι]ίατ {ο {Ἡε οσίανε. Έοτ 1 {ο απ οοίανε Ῥε αάάεά αηΥ 

οοποοτᾶ, Ἠείμετ 1655 {ηαΠ, εαααὶ ἴο, ος ρτεαίετ ἴπαπ Ιῑςε]έ, 
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ἴπα 5Ιπι ἶ5δ α «οποοτά. Ῥπί (Πῖς ἶ5 πο {πε οα5ε πα (πε 

Όπο 5πηα]]εσέ οοποοτᾶς. Έοτ ίπε ἁοιαο]ίπρ οἳ α Ἐοπτίῃ ος 

᾿ΕΠΙ ἆοες πο ρτοάαος α οοηποοτᾶ; ποτ ἄοες (Πε αἀάίοηι 

(ο εἰίμετ οπε οἱ ἔλοπι οἱ {με οοποοτά οοπιρουπάεἁ οἱ {πε 

οείανε απά εαί οπε; Ὀυῖ {Πε 5πα ο 54ο οοποοτάς 

αἱπαγς Ῥε α ἀῑδοοτά. 

Α ἴοπο ἶ5 {Πε εχοθςς οἳ {Πα ΕΙΠΕ ονετ {πα Ἐουτία; {πε 46 

Ῥουτίῃ οοηβῖςί Οἱ (πο ἴοπες απά α Πα]. ΤΠπε {οΠοψίης 

{τασίῖοης Οἱ α ἴοπε οοῦ ΣΙ Ιπ ππε]οάγ : {πε Πα], οα]]εά α 5επη]- 

ίοπα; (λε (ΠπΙτᾶ, οα]]εά {πε 5πια]]εςί (Ἠτοπιαίϊο ἀῑεςίς; {πε 

απατίετ, οα]]εά (Πε 5πηα]]εςί ἘπΠατηποπίς ἀῑεείς. Ίο 5πια]]ε 

Ιηίειναί (Παπ {πε ]α5ί οχίσίς ἵη πιε]οάγ. Ἠετε πε Ἠαγνε {πο 

οαπ{ῖοις {ος ους Ἠεατεις; Πτεί]γ, ΠπιαΠΥ Ἠανε πιδαπάεισίοοά 

π5 {ο 54Υ ἰμαί πιε]οάγ αἀπιῖίς {πε ἀῑν]δίοῃ οἱ (λε ἴίοπε Ιπίο 

έωτθε οτ {οι "εαπα] ρατίῖ. ΤΗΙ5 πιἰσυηάςισίαπάίης ἶ6 « : ἅπε {ο 

Εἰιοίτ χείτ ποῖ ε οὐδετνίπρ Ελαί {ο επιρΙογ {Πε ἰΠΙτά ρατί οἱ α ἴοπε 
6 α γεν ἀῑΠετεηί είης ποπι ἀῑνίαϊηρ α ἴοηε ἰπίο ἴἨτες 

Ρατί απά οἰπαῖηρ αἲι (ητθθ. Θεοοπά!γ, Πποπι απ αὐκίτασς 
Ροΐπί οἱ νίευν, πο ἀουδί, πε τερατά πο ἰπίςινα] α5 {λε πια]]- 

εδί ροςςίϱ]θ. 

ΤΠε ἀϊΠετεποες ο {Πα 6εποτα αἴε {ουπά ἵη 5αςἩ α {είτα- 

ολοτά ας ἴμαί ποπι Μεςα {ο Ἠγραίε, ππετε ἴῑιθ εχίτεπηες αἴθ 

Πχεά, γΥπῖ]ε οπθ ος ῬοίΏ ΟοΓ έπε πεαΏς ναΤΥγ. Α5 (Πε νατίαρ]α 

ποίθ πηιδί Ώηονθ ἶπ α ορτἰαίη Ίοσμς, Ίε πηἁςδί αδορτίαϊηπ [πα 

Ἠηιῖίς οἱ {με Ίοοις οἱ εαοΏ οί {μεςε ἱπίεγπιεάίαίε ποίε». ΤΠ 

Πίρηεςί Τομαπιας ἶ5 (Παί πΠΙςὮ {5 α ίοπε τεπιογνεά {Τοπι {Πε 

Μεςε. Τί οοπς(αίες {με σεηας Ὠϊαίοπίο. ΤΠο Ἰοψεςί ἶ5 

ελαί νγΏΙςὮ ἶ5 ἔνγο ἴοπες Ῥε]ον {πε Μεσα; {Πῖς ἶ5 ΕηΠατπιοηϊς, 

Τη6 Ίοσις οἱ {πε Τήοπαπας ἶ (μας 586εΏ {ο 6 α ἴοπθ. 

Τπε Ιπίειναὶ Ῥείπεεη {πε Ῥατηγραίθ απἁἆ Ἠγραίῖε οαηποί, 

Ρ]αϊπ]γ, Όε Ίεδς (παπ αη επηΠατπιοπῖο ἀῑεςίς, {ΟΙ (λῖς Ιατίετ ἶ5 47 

ἴπε παπίπἹππα πιε]οᾶϊο ἀῑδίαηπςσθ. Τί ἱ5 {ο Ὀο οὔδεινεά αἶςο 

ενας Τέ «απ οπ]γ Ὦε αχἰεπάεά {ο ἐίοε Εἶναί ἀῑδίαπος; {οτ 
πΏεη {ηε Τήεβαπας ἴη 15 ἀεσοεπί, απἆ (ηε Ῥατηγραίε ἴη {5 
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αδοεπί τεας]Ὦ {Ἡε 5419 ΡΙ{οΠ, {πε Ίοοιι5 ο{ 64ο] ποίε βηάς 15 

Ἠπηήί, Της 1 156 56εη {Παί {Πε Ίοοις οἱ {πε Ῥατηγραίε ἶ5 ποῖ 

ρτεαίετ (ηαη {ηε 5ηια]]εςί ἀῑρςίς, 

ΤΗἱ5 Ρτοροβδίᾷοη Ἠας αΠοτάεᾶ 5οπιο σιιἀεπίς ρτθαί Ρεί- 

Ριεχί(ψ. 1) (Ππεγ αδἰς ἵω 5υτρτίδε, {πο Ιηίετνα] Ὀείπεεῃ 

ἴπε Μεςε απἆ {πε Τομαπιις (αβευπηῖης 1έ {ο Ὦο ΑΠΥ οπε οἱ 

ἴο αΌονο-πιεπείοπθά Ιπίεινα]φ) ο {ποτθαδθά οἱ ἀῑπιίπηίκ]ιθά, 

ΠΟΥ οαη {Πε ποίε Ῥουπάίηρ {ηε πε ἰπίθινα] ὃε α 1 ήοπναπας ὃ 

Έπειτα ἶς αἀπιϊσεᾶ]γ Ὀαί οπε Ιπίετνα] Ῥείψεεη {πο Ἰεςδε απά 

Ῥαταπιθςε, αΏά αραίπ Ὀδίνεεη Πε Μεςε απά Ἠγραία, απά ἵπ 

{αοί Ῥείπεεη αΠΥ Ραΐτ οἱ {με Ρετπιαπεηί πηοίθς. ΤΗΥ ἴπεπ 

επου]ά πε αἁπιῖί α Ρ]τα]ίγ οἱ Ιπίεινα]ς Ῥείναεη {πε ἸΜεςε 

απά ἴΠε ΤήοΏαπαςδ Θιτε]γ 1 ποι]ά ε Ῥείίατ {ο «Ώαηρε {πε 

ΏβΊηες οἱ {Πε ποίεςδ; απᾶ τεδιποῖηρ {Πε ἴειπι Τήομαπις {ο 

ΔΏΥ 9πΠ6 ο {Πεπῃ, {Πε {ψο-ἴοηΏς ΟΙ ΑΏΥ οίμοατ, ἴο εΠΙΡΙΟΥ οίΏετ 

ἀεδὶρηαίίοης {ΟΙ {ηε χεδί, Έοτ ποίες ἴλαί Ῥουπά απεαισα] 

πηαρη[άες πηιςί ο ἀἰ[ετεπί ποῖε. Απά οπε πηῖρηί αάά 

ἴαί πε οοπΏνειςε ἶ5 ε(α]]γ να]ίά, πατησ]γ, {]αί ἴηε Ῥουπά- 

ατῖος οί εαα] πιαρηϊαάες πηαδί Ώανε {Πο 5απ1θ ἀθδίρπα[Ιοης.᾽ 

Το ἴηεςε οΡ]εείίοης {με {ο]]οπίηρ τερἰγ ας ρίνεη. Ίπ {πε 

Πτεί ρ]αςθ, {ο Ροβίπ]αίε {μαί α ἀἰπετεποςῬ ἵπ ποῖίες πεοθβδατΙΙγ 

ΙΠρ]ες α ἀἰΠετεποε η {Πο πιαρηϊἑαάος Ὀουπάεά ὮΥ (πεπῃ 15 

α σίατί]]ως Ιηποναξίοῦ. Ὑα 566 ἴλΠαί ἴἩε Νείε απά Ἰεςδε 

ἀϊβει 1η Εαποῦίοη {Τοπ {Ἡο Ῥαταπείε απά 1εμαπας, απά ἴπα 

Ῥαταπείε αηΏά Τἱομαπιας αραῖη {οΏ} {Πο Ττῖίο απἆ ῬατΏγραία, 

αηΏά ἴηεςε Ιαΐίει αραῖΏ {ΤΟΠ ἴΏε Ῥαταπιεςε απά Ἠγραίε; απά 

4δ [οτ ελ τεαδοη 646Ώ Ρραῖτ Ὠας ΏαΠηες ΟΓ 1ΐ5 οΨΏ, (ποιρΏ {Πε 

οοπίαϊηθά Ιπίετνα] ἶ5 ἵῃ 6Υ6ΙΥ οαδε α ΕΙΠΕ. Της 1 15 58εΠ 

Ὠναί α ἀϊΠετεποεῬ ἶπ {πε οοπίαϊηεά Ιηίετνα]ς ἶ5 ποί πεοεδεατί]γ 

ΙΠΙρΙΕά Ὦγ α ἀϊΠετεποῬ οἱ ποίες. 

Τγαί {ο οοηνθτδέ Ιπιρ]οαίίοη ἶ5 θα Πα1ΙΥ Ἱπαάπαϊδείρ]ε υ] 

αρρθεατ {ποπ {Πε {ο]οπ]ης τεπ]ατ]ς. ΊΤπ ἴηε Πτεί Ρρίασε, 1 

Ὑς 5εεἷΚ ρατίϊου]ατ ἀεδίρηαίίοης {ο 5ιί 6Υ6ΙΥ ἴποτθαδε απά 

ἆεοίθαδε 1Ώ {Πα Ιπίεινα]ς οἱ (με Ῥγοπαπι, νε 5Ώα]] ενἰἀεπ{]γ 
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ηθεά απ Ιπβηϊίε νοσαΏμ]ατγ, 5ἶποε {Πε Ίοομς οἱ ίπε Τήοπαπις 

16 Ιπβηϊτε]γ ἀῑνιςιρ]θ. Έοτ α5 α πιαίίετ ος [αοίΐ, {ο πΠῖςεὮ οἱ 49. 7 

ἴπε ἀἱδρυίαηίς ας {ο {ηε «Ζαάες οἱ ἴπε Ρεπετα 5που]ά νε ϱῖνα 

οἳχ αάπετεποεὂ Ἐνετγ οηε ἵ5 ποί συϊ]άθά ὮΥ (Πε 5απιε ἁῑνί- 

ἶοῃπς ἵη Πατπιοπίζίηρ {πο οἩτοπιαῦο οι επΏατπιοπίο 5οα[θ. 

ΤΗΥ ἵπεη 5Που]ά {Πε ἔετπι Τήοπαπις ὃε αρρ]εά {ο (πε ἴππο- 

ἴοπε 1 ήομαπις ταίὮετ ἴΠαη {ο οπε 5ΗρΗίΙγ Πίρπετὸ ὮἸΠΙοΠ- 

6νετ ἀῑνίδίοη Ὃς επιρ]ογθᾶ, {πε Θατ εαἰιαΙ]γ τεοορηίζες απ 

εηΠατπιοπίο ψεπας; γεί ἴε ἶ5 Ρ]αῖπ {αί {Πε πιαρηϊαάες οἱ 

ἴπο Ιπίετνα]ς ατε ἀἰῑΠετεηί ἵπ ἴμε (πο ἀῑνίίοης. Τη {Πε 4δ. 15 

«εοοπά Ρίαςς, 1 πε Ώανε 6ὖες εχοε]αςίινε]γ {οι εαιαΠίγ απἀ 

ΙπεαιαΠίγ Ίνα 5Ώα]] πηῖςς {Πα ἀῑδίίποίοη Ῥείπθεπ {πε Ίϊκε 

απά υαπ]κα,. Της πε 5Ώα]] Πάνε {ο τεςίτῖοί (πε {ετπι Ῥγοπαπα 

ἵο οπε ρατίοι]ατ πιαρηαάε; αδ Πκενήςσε ενἰάεπιϊν ἴπε 

ἵετπης Ἐπλατπιοπίο απά ΟἨτοπλαίίο ; {οτ {ΠεΥ ἴοο ατε ἀείει- 

πη]πεά ποί {ο α Ρροῖπί Ῥαΐ {ο α Ίοοις. ῬΒτί 1ὲ ἶ5 ενἰἀεπί Εἶναί 

5εὮ α τεςίτἰοῖοη ἶ5 ποῖ ἵπ αοοοτάαπος ΨΠὮ {με πιοάε ἵπ 

ΝΠΙΟὮ 5εη56 {οΓΠ15 1έ5 τερτεςεπίαίῖοης. Τί ἶ5 ὮΥ οοηφϊἀετίης 

ἴπε ΟϱΟΠΙΠΙΟΠ αὐα]ες {οαπά η 50ΟΠΙΕ 9Π6 εἶας, πο ἴπε 

παρηϊταάε ΟΓ 5οπ1ς οπε Ιπίετνα], ἴλπαί 5εΏ5ε 6ΠΙΡΙΟΥ5 51ο] 

ἴεττης α5 Ῥγοηαπι, ΟΡτοπιαξῖς, Επλατπιοπίο. Τμαί ἶ5 {ο 5αγ, 

ἵ εοηδΗ(υίες α οἷαςς Ῥγοπιπα {ο 6ΠπΏταος ΕΥΕΙΥ θ35ε {η 

ὙΏΙοὮ {Ώε πο ἰπίετνα]ς οοσΙΡΥ α 5ηΏια]]ετ 5ραςε ἴπαη {πε 

οπε ; {ΟΥ {π α]] Ῥγεπα, (ποιρΏ {Πεγ ατε ππεα μα] ἴη αἴσε, ἴπετα 

6 ενἰἀεηί {ο (Πε εατ ἔπε 5οαπά οἱ α οετίαίη οοπιρτεδδῖοη. 

1λκεγίςε 1{ οοης(υίες α οἷἶαςς (Ἠτοπηαίίο {ο επιΌτασε αἲὶ 

(α5ες 1η πΏῖοὮ {πε ΟἨτοπιαξῖο ολαταςίετ ἶ5 αρρατεπί. Έοτ 

ἴπε εατ ἀεῑεοίς α πιοῖῖοη Ρεου]ίαγ {ο εαος οἱ {Πε 6επετα, 

ἴποιρΏ εαεὮ 6εηις επρἰογς ποίῖ οπε Ὀπί πιαΏΥ ἀῑνίδίοηπς οί 49 

με {είτασποτά. Της 1{ ἶ5 οἶεατ (Παῖ, πἨῖ]ε {Πε πιαση[έαάες 

εμαηρε, ἴπε 6εηῖ15 π]αΥ τεπιαίΏ πα]εετεά, {ο 1ρ {ο α οετίαϊῖη 

Ροῖηί «Ώαηρες ἶπ (Πε πιασηϊειάες ἆο ποί Ιηνο]νε α «ἴπαηρε οἱ 

6εηΏις. Απά 1 {Πε σεηι5 τεπιαῖης ἴἩε 5αΠΏ6, 1ὲ ἶ5 τθαδοηαΡ]α 

το 5ΡΡροςε {Παί ἴπε βΙποίῖοης οἱ ἴἩε ποῖες ΠπιαΥ ὃε Ρεγπιαπεηί 
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αἶο. Έοτ ἔἶιε δρθοίες οἱ {ο ἰἐείτασ]οτά ἵ5 ἔἶε 54116, αιά {ος 

ἴμ]5 τεᾶδοηΏ ἵε Πη5ί Ὠο]ά {]αί {ηε Ῥοιιπάατίες οἱ {πε Ιπίεινα]ς 

416 ἴἨε 54ΠΠΕ Ποῖίθ. Τη ϱεηετα], α5 Ίοηπρ α5 ἴηε Παπ]ες ΟΓ 

{με εχίτεπ]ε ποίες τεπηαίη {ε 5α1η6, ἴπε Πἰρλετ Ῥεϊῖηρ σα]εά 

Μεςε, απά {πε Ίοψετ Ηγραίε, 5ο Ίοπρ 1 {πε παπῃες οἱ {πε 

Ιηζεγπηεάϊαίε ποίες αἶδο τεπιαίη {ηε 5α1η8, {ηε Πίρλετ Ῥείϊπς 

εα]]εά 1ήοπαπίς, απάἆ (πα Ίούψετ Ῥατηγραίε. Έοτ {νε ποίες 

Ὀείπεεη {Πο Μεςδε απά Ἠγραίε ατε αἶναγς 5ίαπιρεά Ὦγ {λε 

εαϊ α5 Τ1οπαΏας απά Ῥατηγραίθ. Το ἀεπιαπά ἴλπαί α]] ποίῖες 

Ὀουηάῖηρ εαπαὶ Ιπίετνα]ς 5Ώοι]ά Ώανε ἴλε 5απΠε ΠαΠΠΕΣ, ΟΥ 

[λαί α] ποίε5 Ὀουπάίηρ απεαια] Ιηπίειναις 5Που]ά Ώανα 

ἀἰβετεπί Ώαπηςς, ἶ5 {ο ]οῖη Ῥαΐ]ε νη(η {πε ενιάεποε οἱ {πε 

66ῃ5ε5. Έοτ ἵῃ πιε]οᾶγ Ἡε πιακε {Πε Ιπίετναὶ Ῥείπεεη ἴῑε 

Ἠγραίαο απἀ Ῥατηγραίε 5οπιείίππες εαπαὶ απᾶά 5οππείίπιες 

5Ο υπε(ιαί {ο {ἴπαί Ῥείπεεπ ἴΏε Ῥατηαγραίο απά Τήεμαπας. 

Νου ἵη {λες «.δε Οἱ ἔννο εαιαὶ οοπδεοιέίνε Ιπίειναίς ἵε ἶ5 

πιροβείρ]ε {μαί ἴΠαε ποίες Ῥουπάίπρ εαςΏ οἱ ἴπεπι 5ου] Όε 

ἀεξίσηαίεά Ὦγ {λε 5απηε {ετπῃς, πη]αςς {6 πα]άά]ε ποίε ἶ5 {ο 

Ἠανε νο Παπιθ. Τε αὈφιτάίίγ ἶ5 αἶδο ενἰάεπε ππεη ἴε 

αὔονε-πεπίίοπεά Ιπίεινα]ς ατε ππεα πα]. Έοι Τε 5 ἱπιρορείρ]ε 

ἴλαί οΏς ΟΓ αΏΥ Ρραϊτ ΟΓ 516] Παπηες 5ΠΏου]ά «Ώαηρε γλῖ]ε {πε 

οίμει τεπιαίης {Πθ 5α1Ώ6; 5ἶπος {Πε ΠαΠΙες Ἠανε Πεαπίης 

οη]γ ἴω {εί τε]αίίοη {ο οπε αποίηετ. ο ΠΙΕΙ {ος {Πῖ5 

οβ]εοίίοη. 

Τῃε ἴειπι Ῥγοπίάπι νε 5Πα]] επΙρΙοΥ ἵπ αἰἱ «αδες ΠΕΠ, ἵη 

α ἰδίτασποτά Ἡὴοςδε δοχίτεπηες {οτ α Ῥουτίῃ, {πα 5πι ΟΕ 

Όπο οἱ {Πε Ιπίετνα]5 οοοιρίθς α Ίε55εί 6ρᾶασε ἴΠαηπ {πε (Πίτά, 

Έπειτα ατα οθτίαϊη ἀῑνίδίοης οἱ {πε {είταςλμοτά ἨΠὶοὮ 5ίαπά 

οί {τοπι {Πε τθςδέ α5 [απηϊ]ασ, Ώεοα15δε {πε πιαρηϊ(αᾶες οἱ {πε 

ἱπίθινα]ς ἵπ ἴἩθπι ατθ [ωπηϊ]ίατ. ΟΕ ὧωθςο ἀῑνίδίοης, 9Π6 ἶ5 

Ἐηλατπιοηίο, 1Π ἨΠίοὮ ἴΏε Ῥγοπάπι ἶδ α 5ΕΠΙΙἴΟΠ6Ε, απά ἴῑ5 

οοπιρ]επηεηί {πο ἴοπες; ἴητες ατε ΟΠτοπιαίίς, ΠΑΠΙΕΙΥ, ἴπε 

«δο/ῇ, ἴΏο «27ερηζοδίς, απ {πε Τομές ΟἩτοπιαίο. ΤΠε ἀῑνίδίοι 

Ὅ οξ να 8οβ ΟἨτοπιαίίς {5 ελαί η πηίοὮ (πο Ῥγοπαπῃ οοηβίςίς 
204 [ 



ΤΗΕ, ΕΙΕΜΕΝΤΣ5 ΟΕ ΗΔΕΜΟΝΥ 

οί πο οἱ πε 5πια]]εδί (Ἠτοπιαίςο ἀῑεδες, πΏῖ]ε 15 οοπ- 
Ῥ]εππιεπί ἶ5 εχρτες5δεά ἵπ ἴετπις οἱ {πο αμαπία, παπεϊγ, α 

5επηῖτοπε {αΚεπ {Πτίοε, απᾶ α ΟἨτοπιαίίο ἀῑεδῖς {αξεη οποε, 

50 ἴλαί {Πο 5απι ος ἴΐ απηοππίς {ο ἴητεε 5επ]!ίοπες απάἆ {πε 

Εητά οἱ α ἴοηπθ. Τηϊΐ5 ἶδ ἴἩε ςπια]]εςσί οἱ {πε (ΟἨτοππαίς 

Έγεπα απά 15 Τήεπαπις ἶ5 (Πε Ἰοηεςί ἵη ἰΠπῖς 6εηας. ΤΠε 

ἀῑνίδίοη οί ἴπα Ἠεπιίο]ο ΟἩτοπιαίίο ἶ5 ἴμαί ἵω Πίος {πε 5Ι 
Ῥγεπιπῃ ἶδ οπε απά α Πα] πες {πε Ἐπλατπποπίο Ῥγοπίπι, 

απά εαοὮ Ὠἱεςσῖς οηπε απά α Πα] επιες απ΄ Ἐπ]πατπιοπίο 

ἀῑεςῖς. Τί 5 πιαηί[εςί {αί ἴΠε Ἠειηϊο]ίο Ῥγοπαπῃ ἴ5 στεαίθτ 

ἴπαη ἴΏε ΘοΗ, 5ἶπος {πε {οσπηετ 5 Ίε5ς (απ α ἴοπε ὮΥ αΏ 

Ἐπλατπιοπίο ἀῑεςίς, {πε Ἰαΐίει ὮΥ α ΟἨτοπια[ῖο ἀῑεδί. Τῃε 

ἀϊνίδίοη οἱ {πε Τοπῖο ΟἨτοπιαίο ἵ5 ἴπαί ἵη γΥΠίοὮ {πε Ῥγς- 

Ώπῃ οοηςῖςί5 Οἱ {πο 5επἹΙίοηες, αηΏά 15 «οπιρ]εππεηί οἱ α ἴοπε 

απά α Πα]. Ὅρ ἴο ἰΠῖ5 ροῖπῖ Ὀοίῃ ἴπε ἵηππετ ποῖες νατΥ; 

Ῥαΐί που {με Ῥατηγραίε, Πανίηρ (ανετδεά {με πΏοῖε οἱ 15 

Ίουις, τεπηαῖης αἲ τεςί, πΠί]ε {πε ΤήοΠαηας ΠΊΟΥες αΏ επΏα{- 

πιοπίο ἀῑεεῖ. ΤΠας (πε Ιπίετναὶ Ῥείπεεπ {πε Τομαπιας 

απά Ἠγραίῖε Ῥεοοπιες εαπα] {ο {λαί Ῥείπεεπ {Πε ΤήοΏαπις 

απά Μεςε, 5ο {λαί ἴπε Ῥγοπαπι ἄοες ποί οοσατ ἵπ {Πί5 

ἀϊνίδίοη α5 ἵπ ἴμε Ῥτεοθεάϊῖηςρ. ΊΤΠε ἀἱδαρρεαταπος οἱ ἴπε 

Ῥγοπυπι ἴη {με ἀϊνιδίοη οἱ (Πε {είτασποτᾶ ἶ5 οοἰποϊάεηί γητὮ 

ἴπε Πτοί αρρεαταποε οἱ πε Ὠἱαίοηπίο 6εηΏι5. Τπετε ατε (πο. 

ἀϊνίδίοης οἱ ἴπε Ὠϊαίοπίο 6εηις, ἴπε Φοῇ απά ἴπε Θῆματρ 

Ὠιαιοπῖο, Τμε ἀῑνίδίοα οἳ ἴμε Φοβ Τἱαϊοπῖς ἶ5 ἐἶαί ἴη 

πο {πε Ιπίετναὶ Ῥείπεεη ἴπε Ἠγραίε απἁ Ῥατηγραίε ἶ5 

α 5επη]ἴοπε, {μαί Ὀείπεεη {πε Ῥατηγραίε απά Τήομαπας (ητεε 

Ἐπ]λατπιοπῖο ἄῑθςες, ἴμαί Ῥείπεεη {πο ΤοΏαπις απά Μεσα | 

ῃνε ἀἄῑεδε». ΤΠε ἀῑνίδίοη οἳ {πε Θματρ Ὠἱαϊοπίο ἶ5 ἐ]ιαί ἵπ 

πΏῖοὮ {πε Ιπίετνα] Ῥείπθεη {με Ἠγραίε απά Ῥατηγραίε ἵς 
α 5επηϊίοπε, ἨΠῖ]ε εαοΏ ΟΓ {Πε τεπιαϊηϊηςσ Ιπίεινα]ς ἶ5 α ἴοη8, 

Τῆας, πΥΏῖ]ε νε Ώανε οἷκ ΤομαΠί, α5 ἴἩετε ατε δἰκ ἀῑνῖσίοης 55 

οἱ {πε {είτασποτᾶ, οπς επ]ατπιοπῖς, ἴἨΏτεε οἩτοπααίίςο, απά 
Όνο ἀῑαίοηίς, ε Ἠανε Ὀπί [ους Ῥατηγραίας, ἴλαί 5, Όπο 
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1ε5ς (Παη {Πε ἀῑνίδίοης οἱ {πε {είταοποτά. Έοτ ἴΠ6 5επιίοπε 

Ῥατηγραίο ἶ5 επρ]ογεά {ος Ὀοίλ ἀῑαίοηπίο ἀῑνίδίομς, απά {ΟΥ 

ἴπε Τοπίο ΟΠτοππαο. Της, οἱ {πε {οι Ῥατηγραίαε, οπ8 

6 Ῥοου]ατ {ο (πε Ἐπλατποπίο 6εηας, Πε (πε Ὠϊαιοπίς 
απᾶ (μτοπηαέίο Ῥείπεεη {Πεπ ΕΠΙΡΙΟΥ {Ἠτεε. ΟΕ (πε ἵπ- 

ἴετνα]ς ἵπ {Πο ἰείτασΏοτᾶ, {μαί Ὀείπθεεη ἴἩε Ἠγραίε απά 

Ῥατηγραίθ ΤΠαΥ Ῥε εαιαὶ {ο (μαί Ῥείνεεη {ο Ῥατηγραίε 

4ης 1 ΏαπΙ5, ΟΙ Ί655 (Παη 16, Ὀαί ηδευετ στεαίετ. ΤΠαί Τε 

ΤΠΑΥ ὃε εαιαὶ ἶ5 εγἰἀεηπί Ποπ {πα Ἐπλατπιοπίο απᾶ (Ἠτο- 

πηαεῖο ἀῑνίδίοη οἱ {Ἠε ἰδίτασμοτά; ἴλαί 1 ππαγ Ῥε ΊΙεςς ἴ5 

ενἰἀεηί {τοπ πε Ὠϊαίοηπίς 5οα165, απά αἱδο ΤΠαΥ Ὦε α5οεί- 

{αϊπεᾶ ἵπ {πε (Ἠτοπλαίίο ΡΥ {ακίπρ α Ῥατηγραίε οἱ (πε 996, 

απά α 1 επαηυς οἱ ἴΏε Τοπίς ΟἨτοπια[ῖο; {ος 51οἳ ἀῑνίδίοις 

οἱ {Ἡε Ῥγοπίπῃ 5ου ηά παε]οᾶϊοις. Ῥπίέ {ο αἀορί {λε ορβοςίέα 

οτάετ ρτοάιιοες 4Ώ Ἱηππε]οάίοις τεδΗ]έ; {ΟΥ Ιηδίαπος, ἴο ἴακε 

πο 5ἐπΠοπε ῬατΏγραίε, απά {Πε Τήομαηπας οἱ {πα ἨΗεπιῖο]ίς 

Οτοπιαίϊῖο, ΟΓ {Πε ῬατΏγραίε οἱ ἴπε Ἠεπιιο]ς, απά ἴπε 

11οπαηας οἱ Πε Φοβ (Ἠτοπβέίο, ΒΗοΏ ἀῑνίδίοης Ρρτοάσοε 

8Ώ ἹπΠατηοπίοις εβεοί. Όπ (Πα οίπετ Παπά, ἴμε Ιπίετνα] 

Ῥείπεεη ἴπε Ῥατηγραίε απά 1ομαπας ΠαΥ ὃε εασαὶ ἴο, 
ρτεαίετ {Ἠαη, ΟΙ 1655 ἴπαπ (Παί Ὀείπεεη (πε Τήοπαπας απά 

Μεςε. Τί ἶ6 εαιια] ἵπ να ΌΠατρ Ὠἱαϊοπίς, Ί65 ἵπ αἲἱ ον 

οίπετ «/αάες, απἁἆ ρτθαίετ ἨΝΠΕΏ ὙΕ ΕΠΙΡΙΟΥ α5 1ομαπας 

ἴπο ΠὶρηΏεδί οἱ {Πε Ὠἱαίοπίο 1 1οΠαπί, απά α5 Ῥατηγραίε ΑΠΥ 

οπθ 1ούεΓ {παπι (Παί οἱ {πε δεπηϊίοηθ. 

ο 5Πα]] παεχὲ Ρτοοεεά {ο εσρ]αίῃ, Ρορίηπίπς γη α ϱεηοτα] 

59 ἱπάϊοαίομ, ἴλπε τηείΏοά ὮΥ πΠῖοὮ νε 5Ἡοι]ά εχρεοί {ο ἀείετ- 

πηῖηθ {πε Πηαίμτε οἱ οοπΙημΙγ. Το ριί ἴε σεπετα]]γ, ἵπ 

Ιηνεςεραίίπρ οοπΙΠΙΙΥ {λα Ίαν οἱ πιε]οάγ πηιςί Ῥο ος 

ρυϊάε, Ώος πηδί γε Ἱπα]ίαίε {ηοδε πἩο 5Ώαρε (Πεῖτ αοοοιηῖ 

οἱ οοπΙπαΙίγ ψίὮ α νίεν {ο ἴἩε πηβδδίηρ οἱ πηα]] Ιπίει- 

να. ῬαοὮ {Πθοτίδί Ρ]αίπ]γ ἀἰδτερατά (ηε παίυτα] 56(Πεηπος 

ο{ ππε]οάγ, α5 αΡρρεατς (οπι {με πιπηρες οἳ ἀῑεδες (πα 

(εγ Ρίασς ἵη 5ιοσθβδίοΏ» {οτ {Πα γοίοε᾽ ΡοΝεΙ οἱ οοἩ- 
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ΤΗΕ ΕΙΕΜΕΝΤ5 ΟΕ ΗΑΕΜΟΝΥ 

πεοίίηρ ἀῑεδες 5ίορς 5Ποτί οἱ ἴἨτεε. Τηὰς {ί αρραεαῖς (πα 

οοπ{ϊππίγ πηαδί ποί Όε 5οαρΏί ἴπ {Πε 5π]α]]εςί Ιπίετνα]5, ΠΟΙ 

ἵη ευα] πος ἵη απεσιαὶ ΙπίετναΙδ; πε πηιδί ταίπετ ΓΟΙΙΟΥΥ 

Ώπε ριάαποε οἱ παίυταὶ Ίαν. Νον, (ποιρΏ ἵε πετε πο 

ΕΑΦΥ πιαίίετ αἲ Ῥτεδεηί {ο οΠει 4η αεουταίε εχροβίοη οἵ 

οοππμΙίγ Ῥείοτε πε Ώαυε εχρ]αίπεά {Πε οο]]οσαίίοη ΟΕ {πίετ- 

να]5, γεί ἴπε νετίεδ πονίοε οαη 5εο Ποπ {πο {οΠοπίης 

τεαδοηίηρ {λμαί ἴἨετε ἶ5 5Ι6Ώ α ἰΠίης α5 οοππγ. 1 ν]] 

Ρε αἁπαϊτίες (ιαί ἴλετε ἶ5 πο Ιπίεγνα] ΥΠΙΟἩ οαπ Ῥε ἀῑνιάεά 

αἲ {πβράδη ἵη πηε]οάἆγ, απά εἶναί ἴλλο παίατα] Ίαννς οἱ πιε]οάγ 
αδείρω α τπαχίπηαπη ΏΠΙΡεΓ οἱ [ταοίοπς {ο ευετ Ιπέεινα]. 
Ασευπηΐηρ {λαί είς υγ] ὃς, ος ταίΒες τηςε Ῥε, αἀπηϊεεεά, νε 
πηεοεβδατΙ]γ Ίηΐετ (μαί {πε ποίες οοπίαϊπίηρ Παοίοης οἳ {πε 

εαἱά ηάπιρετ ατα οοηδθοµ(νε. Το ἴΠπῖς οἶαδς Ῥε]οπρ ἴηε 

ηοίες ΨΠΙΟΗ, α5 α πηαίίετ Οἱ {αοΐ, Ώαγε Ῥδεεη ἶἵΠ δε {Τοπ 

επα εατ]εδί πῃες, α5 Γοτ Ιηδίαπος {πε Νείε, (με Ῥαταπεία, 

απά {πορο {παί {οἱ]ου; (Πεπῃ. 

Οατ πεχί ἁπίγ πι] Ῥε {ο ἀείειπιῖπε {πο Πτςί απἆ πιοσί 
Ιπάἱδρεηραδίο οοπάἰοη οἳ {Πε ππε]οάίοας οο]οσαίίοι ος 

Ἰηίεινα]ς. Ἠ/Παίενετ Ῥε ἴίπε σεηας, Ποπ ὙΠαίενετ ποίε οηε 54 

5ίατίς, ἴξ {πε ππε]οάγ πιονες 1η οοΠπΗΠΙΟΙς5 Ρτορτεδδίοπ εἶίπει 

αρνατάς οι ἀονπηγατάς, ἴΏε {ουτίἩ ποῖίε ἵπ οτε {ΤΟΠ αΠΥ 

ποίε πημςδί {ΟΓπΙ (Ὦ ἴτ ἴἩε οοποοτά οἱ {πε Ἐουτίῃ, ο: {ωα 

ΠΠΏ ποίε ἴηπ οτάετ {Τοπη ἴε {Πε οοποοτά οἱ ίΠε ΕΙΠΗ. ΑΠΥ 

ποίθ {λαί αΏδνγεις πεϊίΏετ ΟΓ {ηεςε {εδί5 πηαςί Ῥε τερατάεά 

α5 οαί οἱ {μπα ἴη τε]αίοη {ο ἴΠο5δε ποίες ψίἩ γΠηῖοὮ Τε 

{α]5 {ο {οτπι {Πε αΏονε-ππεηοπεά «οποοτάς. 1Ιί πιιςδί Ὀε 

οὔδεινεά, Πούενετ, ἴμαί {Ἡε αὔονε τη]ε ἶ5 ποί α]]-εα[Ποίεπί 

{οι {πε πιε]οάίϊοις οοηςίτιςοίίοη οἱ 5οα]ε5 ΠΟΠ Ιπίετναϊς. 

Τί ἶ5 απῖίο Ροδδίρ]ε ἴλπαί {Ἡε ποίες οἱ α 5οα]ε πϊσηέ {ΟΤΙ 

ἴπε αΏογνε-πιεηπίίοπεᾶά οοποοτάς γη οπς αποίΒετ, αηά γεί 

ἴμαί ἴπε 5οα]ε πηὶρΏί Ῥε απππε]οάίοιςΙγ οοηδίταοίθά. Ῥτί 

ΙΓ Ες οοπά(ξοπ Ῥε ποῖ Γα]β]1εά, αἲ] εἶσε ἶς αδείε5. Τί 

15 4855υΠηε {Πί5 (πε 45 α {απάαπιεηίαΙ Ῥηηοῖρ]ιε, πε γἱο- 
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Ἰαοη οἱ ψἨίο] ἶ5 ἀεείτιοίῖνε οἱ ΠαΤΠΙΟΠΥ. Α Ίαν, ἵη 80Π1Ε 

τεβρεοίς δἱπηί]ατ, Ἠο]άς γη ταρατά {ο {Πε τε]αίίνε Ῥοβίεῖοη 

οἱ (είταοΏοτάςδ. 1Ι{ αηΥ ἴνο ἰείταοεποτάς ατε {ο Ῥε]οηπςβ ἴο 

ἴης 64ΠΙ6 5οα]ςθ, οΠπ6 οἵ οίμετ οἱ {πο {ο]οπίηπς οοπά(οπ5 

πημςδέ Ῥε {αἱβ]]εά; οαἰπει {Π6γ πιαδί ο ἵη οοποοτά πα 

εαο οίμετ, ἴἩε ποίθς οἳ οης6 ΓοΓΠΙΙΠΡ 5016 οοποοτά ΟΓ 

οίπει ψὮ {λα οοττεδροπάίηρ ποίθς οἱ {πε οίματ, ΟΙ {ἴΠεΥ 

πημδί Ῥοίιλ 6 ἵηπ οοποοτά ΙΙ α (τά (είτασποτᾶ, πα 

ΝΠΙοἩ {ευ ατθ αἰκε οοπίπαοςς Ῥαΐ ἵη ορροβίΐο ἀῑτεείίοης. 

ΤΗ15, ἵη Ιεδε]έ, ἶ5 ποί 5υΠποίεπί {ο οοηφαία ἰδίτασποτάςδ ος 

{ης 6απιθ δοαἷς: οετίαϊη οἴμετ οοπάἰᾶοης πιιδί Ὦο φα[ϊδβεᾶ, 

55 Οἱ νλ]οὮ νο 5Ώα]] 5ρεα]ς Πετεαίτετ. ῬἙιί ἴηε αὔδεπεε οἱ {Π6 

οοπά(οη τεπάςτς {πα τεςί αδε]εςς. 

Ἠπεη νε οοηςΙάετ {Πο πιαρηϊιιάες οἱ Ιπίετναί5, να Ππά 

εἶναί νη]]ᾳ {Πε οοποοτάς εἰίπει Ἠανα πο Ἰοοιμς'οξ νατία(ίοἩ, 

αηΏἀά ατα ἀεβηϊιεΙγ ἀείετηπεά {ο οπο πιασηίέαάς, ος ἨἈαγε 

4η. ΙπαρρτεοῖαΡρ]ε Ίοσις, ἰΠῖς ἀεβηϊίεηεςς ἶς {ο Ὦα6 {οαπά ἴπ. 

α πηποἩ Ίθ9φετ ἆερτθο ἵπ ἀἰφοοτά. Έοτ [Πί5 τθᾶδοΏ, ἴ1θ 

Θα ἵ5 ΠΙΙΟὮ Πηοτθ α55ιτεά οἱ ἴΠο πιαρηϊαάες οἱ {πε οοἩ- 

οοτάς ἴαιπ οἱ ἴπε ἀϊδοοτά, Τί {οοιμς {μαί (Ἡεθ πιοςί 

αοουταίθ πιείΏοά οἱ αδοετίαϊηίηρ α ἀῑδοοτά ἶ5 ὮΥ ἴπα ρε]ποῖρἰ]α 

οἱ οοποοτάαποθ. 1{ (Πεη α ορτίαϊη ποίο Ῥο βίνεη, απά ἵε 

Ρο τοαιίτεά {ο Επά α οετίαίη ἀῑδοοτά Ῥε]ου ἴέ, ιο] ας {πε 

ἀῑίοπε (οἵ αΠΥ οίῃετ {λπαί οαη Ῥε αδοετίαίπεά ὮΥ {πε πιείποᾶ 

οἱ οοποοτάαποθ), οηΏης 5Ἡοπ]ά {ακα {πε Ἐουτίλ αΏονε {πε 

βίνεη ποίθ, ἴπεη ἆθδοεπά α ΕΠΙ, ἴπεη α5δοεπά α Ἐουτί]ῃ 

αραῖΏ, αηά Πα] ἀεεοεπά αποίπετ ΕΠΙΠ. Της, (με Ιπίεινα] 

Οἱ ἴπο ἴοπες Ῥε]οιν {Πα σίνεη ποίο γη] Ἠανο Ώεεη α5οΕΙ- 

(αϊπεά. Τ Τί Ῥε τεφαῖτεᾶ ἰο αδοετίαϊη {Ἡα ἀῑδοοτά ἵπ ἴπα 

οίμετ ἀϊτεοίίοη, ἴπθ οοποοτάς πηιςδί 6 {ακεη 1η {πε οίΏες 

ἀϊτεοίίοη. Αἱςο, ἵξ α ἀϊδοοτά ὃε φαΏίτασοίεά Ποπ α οοποοσά: 

ὮΥ ἴπε πείποά οἱ οοποοτάαποε, {Πε τεπιαϊηϊηρ ἀῑδοοτά ἵ5 

ἴἩετεὮΥ αφοετίαϊπεά ΟΠΏ {Πε 5απιθ Ρηποϊρίε,. Έος, δαδίταοί 

{με ἀῑίοπε [ποπη {Πε ἘουτίἩ οη {πε ρτϊηοῖρἰε οί οοηοοτάαηςε, 
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απά 1 ἶ5 ενιἀεηί ἴΠαί ἴΊε ποίες Ῥουμπάίης {Πε εχοεςς οἱ {πθ 

Ἰαΐίετ ουετ {πε {οτΠηεΓ η] Ἠανε Όεεη {ουπά οἩ {θε 54Π1ς 

Ῥτϊποϊρίε,. Έοτ {ε Ῥουπάϊης ποίες οἱ {πε Ἐουτίῃ ατε ο0Ἡ- 566 

οοτάς {ο Ὀερίη γΙὮ ; απά Ποπη {Πε Πίρῃετ οἱ (ωεςε α οοποοτᾶ 

ἶ5 ἴακεη, πατηε]γ, ἴΠε Ἐουτίῃ αΏονε; {τοπ ἴἩε ποίο {ιδ 

{ουπά αποίµετ, παπηε]γ, {πε ἘΠΙΗ Ῥε]οιν ; {οπι Πῖ5 αραῖη. 

α ἘΕουτίῃ αρογε, απά Ππα]]γ ποπ επί α ΕΠΙ Ῥε]ον; απᾶά 

ἴπε Ἰᾳ5ί οοποοτά α]ρΏίς οη {πα Ἠάρπετ οἳ {Πα ποίες Ῥουπά- 

ης {Πα εχοςςς οί {πο Ἐουτίῃ ουετ ἴπε Ὠϊοπε. Της ἴτ 

αβρεαῖς ἴΠαί ἴξ α ἀῑδοοτά Ῥε 5αΏίταοίεἁ {Τοπ α οοποοτά ὮΥ 

ελα πιείλοά οἱ οοποοτάαπος ἔο σοπηρ]ετηεηί αἶςο γη] Ώανεα 

Ῥεεηπ {ΠεγεὮΥ αςοετίαϊπεά ΟΠ ἴΏε 5απ1θ Ρτἰποίρ]θ. 

ΤΠε 5ιτεςδί πηείποά οἱ νετιψίηπσ οι οπἱρῖηα] αδδιπηρ{ίίοη 

ἴμαί πε ἘΕουτίΏ οοηθῖσί5 ο πο απά α Πα]Γ ίοπες ἶ5 {μα 

{οΠονίηπςρ. 1,εί Ἡ5 ἴακε 5ΙοἩ αΏ Ιηίεινα], απἆ Ιεί π5 Ππᾶ 

Ώπε ἀῑδοοτά οί πο ἴοπες αΌονε ἴέ5 ΙούψεΓ ποίε, απά {λε 5απηε 

ἀϊδοοτά Ῥε]οι 5 Πίρ]Ώετ ποίε. Ἐνίάεηί]γ ἴπε οοπιρ]επιεηί5 

η] Ὃε θα μα], 5ἴπος {Πεγ ατε τεππαϊηάεις οὈίαϊπεά ὮΥ 5ῦ- 

ἱασίης εαμα]ς ποπ εαιαῖ. Νεχί εί α5 ίακε {πο Εουτία 

αθογε ἴΏε Ίούψετ ποίε οἳ {πε Πίρπετ ἀϊοπε, απά {πε Ἐουτί] 

Ῥε]ου (πε Πίρετ ποίε οί ἴἩε Ίοπετ ἀῑίοπα. Τί γη] Όε 5εεη 

ἴπαί αἀ]αοεηί {ο εαοὮ οἱ ἴπε εχίτεπιε ποίες οἱ {πε 5οα]ε 

ἴπας οδίαίποαά ἴἩετε υπ] Ὃε νο οοπρ]επιεηί5 ἵπ Ἱαχία- 

Ῥοδίἤοη, ΨλΙοὮ πηιςί ο εα πα] Γοτ {1ε τεᾶςοης αἰτεαάγ βῖνεη. 

ΤΠϊ5 εοηδίταςοίῖοη οοπιρ]είεά, ἵνα πηαςί τείετ ἴπε εχίτεπηε 

ποῖες {ας ἀείειπιῖπεά {ο {πε Ἰαάφεπιεπί ο{ {πε εατ. 1{ {Ί1εγ 

Ῥτονε ἀῑδεοτάαηί, Ρ]αίπ]γ (πε ΕουτίἩ γη] ποί ὂε οοπιροδεά 57 
οἱ ἴπο απά α Ἠα]έ ίοπες; απἀ Ἰμδί α5 Ρἰαἰπ]ν {ξ νη]] Ὃε 5ο 

οοππροςεᾶ, 1 {Πεγ {οτπ α ἘΙΠΗΠ. Έοτ ἴπα Ἰονεςί οἱ ίπε 

α55υπηεά ποίες ἶ5, ΏΥὗ οοηδίταςίίοΏ, α Ἐουτίμ οἱ ίΏε Πϊριετ 

Ῥουπάατγ οἱ {πε Ίογετ ἀῑίοπε; απά 1{ ας ΠΟΥ {πτπεᾶ οί 

Όμαί (πε Πίρῃεςί οἱ {1ε α55υππεᾶ ποίες {ογπι5 πη(η {Πε ]ουγεςί 

οἱ ἴπεπα ἴπε «οποοτά οἱ (πε ΕΙΠΠ. Νον α5 {με εχοεςς οί 

ἴπε Ἰαΐετ Ιηίεινα] ουετ {πε {οΓΠΊεί ἶ5 α ἴο0Π8, απά ας 1 ἴ5 
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Ἠετα ἁῑνιάεά Ἱπίο πο εαια] Ῥρατί; απᾶ α5 646Ώ οἱ ἴπεςδε 

εαιαὶ Ρρατίς νΠίοὮ 15 (Ώας Ῥτονεά {ο Ὀο α δεπιίίοπε ἶ5 αἲ 

εως 5απἹς πιο ἴΠε οχοθςς οἱ {ο ἘουτίἩ ονετ α ἀῑίοπα, 
Τε {ο]ου5 {μαί πε Ἐουτίῃ ἶ5 «οπιρο5δθά οἱ Ώνε δεπιΙίοηθς. 

Τί ουν] Ῥε τεαάϊΙ]γ 5εεπ {ῑαί {πε εχίτεηιες οἳ ος 5οα]ε 

οαηΏποί {ΟΤΓΠΙ ΑΏΥ οοποοτά εχοερί α ἘΠΙΠ. ΊΤΠεγ οαηποῖ 

{οτπι α Ἐουτίῃ ; {ος ἴΏοτε ἶ5 Ώετε, Ὀεδίάες {πε οτἰσίπα] Εουτίῃ, 

αη αἀάίποπα] οοπηρ]επηεηί αἲ εαο] εχίτεπαΙ(γ. ΤΠΕΥ «απποῖ 

{οτΏι 4Ώ οοίανε; {Ο0ἵ {Πε 5Ιπῃ ΟΓ {με οοπιρ]εππεηίς5 ἶ5 Ίε55 

ἴπαι «πο Τ9Π65, 5ἵποῬ {Πθ θ6χοεςδς οἱ {πο ἘΕοιτίῃ ουεΓ {ῃε 

ἀϊίοπε ἵ5 Ίε.ς (Ώαπ α ἴοπε (1οτ ἵ ἵδ απίνειδα]Ιγ αἁπιϊτεά 

ἴπαί {πε ῬἙουτίΏ 15 στεαίετ (Ώαη πο ἴοπες απά ]655 ἴπαῃ 

ἴητες); εοηδεαεΠ!Ιγ, (πε πο]ε οἳ πΏαί ἱ5 Ώετε αἀάεᾶ {ο 

πε ἘουτίὮ ἶ5 ες (Παπ α ΕΠΙ; ρ]αϊΏΙγ (πεη (Πεῖτ 54Πι 

οαηποί Ὃε απ οοίανε. ῬΈιπί ἵξ ίἩε οοποοτά {οτπιεά ὮΥ {πε 

58 εχίτεπηε ποίες οί οἩ οοηρίτιοίίοη ἶ5 ρτεαίετ ίμαη α Ῥουτίῃ, 

απᾶ Ίεδς (Ώαη αη οοίανε, ἴέ πιαςί Ῥο α ΕΙΠΗ; {οι {Πῖςδ ἶ5 

ἴπο οηΙγ οοπεοτάαηί παρηϊαάε Ῥείπθεη (πε Ἐουτίῃ απἀ 

Οείανε. 
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αεςκίσε Τε{γαεβογᾶς αγε εἰέλε (οπ/ποί ο Υπο. 

ΥΕ 5ἶα]] επιρΙοΥ {πε ἴετπι οοη/αποίίοη πΏεη Ώπο 5Ἡοσες- 6δ. τς 

5ἶνε {είταςλοτᾶς, 5ἰπηῖ]ατ 1π Πριτε, Ώανε α 6ΟΠΙΠΙΟΠ ποίε; {πε 

ἴθτπι ἀἰβ]αποίοἩῦ, πεη {ο 5αοοθςδδίνε ἐείταςποτᾶς ςἰπηί]ατ ἵπ 

Ώσατε ατε 5εραταίεᾶ ὉΥ {πε Ιπίετνα] οξα ἴοπε. Τμαί 5αοοεδείνε 

είτασποτάς πιισί Όε τε]αίθά ἴπ εἴέλετ οἱ {πεςε γναγς, ἶ5 ενἰάεηί 

ποπι ος αχίοπ]. Έοτ α 5ετίες, ἵω ἩΠΙοἩ εαοὮ ποίε {οτπης 

α ΕουτίΏ νηὮ {πε {ουτίῃ ποῖε ἵη οτάετ οπι ἴε, πγ]] οοπ5Ηἑαίε 

οοπ]αποί {εἰτασμοτάς; πΏῖ]ε ἀἰς]αποί ἐείτασΏοτάς τεςυ]{, επ 59 

6αεΏ ποῖίε {οτπης α ΕΙΠΏ ντ {πε ΗΠΗ ποπι Π. Νου ας αἲἱ 

5εοεδδίοης οἱ ποίες πιηςί {α1Π] οπε ος οίπετ οἱ ἴΏεδε «οἩη- 

ἀϊείοῃς, 5ο αἲ] 5αοοθςείνε ςΙπιϊ]ατ {εἰταοποτάς πηαδί Όε εἴπετ 

οοπ]αποί οἱ ἀϊξ]αποί. 

Ὠιβπου]Πες Ἠανε Ῥεεῃ ταϊσεά Ὦγ 5οπιε ΟΓ πιγ Ώεατετς 0η 

Όπε απεδίοη Οἱ 5ποοθδοπ. Τε Ἰας Ὄεεπ ασΚεά, Ἐἰτδί]γ, 

π]αί 15 5ιοοεςρίοη ἵη ϱεηεταὶὸ Φεοοπά!γ, ἆοες 1ξε αΡρεας ἵω 

οπε {ΟΙΠΙ ΟΠΙΥ, ΟΥ ἴη 5ενεταὶρ ᾿ΤΠΙΤάΙΨ, ατε οοπ]αποί απά 

ἀϊσ]αποί (εἴταςποτάς εαια]]γ 5αοεεςείνε» Το ἴπεςε απεσίίοης 

"Όε {οΠονίΏΡ αΠ5ΥΕΙ5 Ώανε Ῥεεη βίνεηπ. Ίηπ ρεηετα], 5οα]ες 

ατε οοπῄηποις, πῆΠοδε Ῥουσπάατίες εἰίμετ ατθ 5αοοθδδῖνε Οἵ 

οοϊποίάε. Τπετε ατε ἴνπο {ογπας οἳ 5αοοβδδίοη ἴπ 5οα]ες; ἵη 

"ἴπε οπε, {πε πρρετ Ῥουπάατγ οἱ ἔνε Ίούψετ 5οαἱε οοϊποῖάες 

υὮ με Ίούψετ Ῥουπάατγ οἱ {πε αρρει 5οαἷε; ἵπ {πε οίμετ, 

πε Ίουγετ Ῥουπάατν οἱ ἴἩε Πίσπει 5οα]ε ἶ5 ἵη {Πε Ίΐπε οἱ 

βυοοξδδίοη Πα {πε ΠίρΏετ Ὀουπάατγ οἱ {Ἡε Ίοπετ 5οαε. Τη 

ἴπε Πτεί οἱ ἴπεςε {οτηῃ5, {Ἡε 5οαἷες οἱ ἔπε 5ιοοθδαίνε «Ξείτα- 

εποτάς Πανθα οετίαίη 5Ρᾳ806 ἵΏ ΟΟΠΙΠΙΟΠ, απά 4Τθ πεοεβρατΙ]γ 
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βΙπηϊ]ατ ΙΏ Πσατθ. Τη ἴα οἴμει {οτπι, {Π6ύ ατε 5εραταίεά 

{ΟΠ ΟΠ6 αποίΐἩετ, απᾶ {ια 5ρεοίος ο {πα ἰείτασποτά5 ΠΙΑΥ 

Ῥε σἱπχί]ατ, οΏΙγ οη οοπάΙοη, Πούπεγνετ, (Παί {με 5ερατα πρ 

ἰηίετνα] ἶ5 οΏς ίοπθ. Τῃις πε ατε Ἰεὰ {ο οοπο]αᾶς {παί Ώπο 

ςἱπηί]ατ {εἰτασμοτά5 αγ 5αοοθςαῖνε, 1{ {ευ ατε εἴ(λει 5εραταίεά 

ὮΥ α ἴοπε, οἱ ἵ {μεῖτ Ῥουπάατίες οοἰποίάςε. (ϱοπδεαπεπίΙγ 

5ΙπηΙ]αγ 5ιοοθδδίνε (εἰίταοΏοτά5 ατα εἰίμει οοπ]αποί οἱ ἆἱδ- 

Ἰαποί. 

Ἡ/ε αἶδο αδδετί {ἴΠαί Ώπο 5αοοθδεῖνο {είτασποτάς εἰίπετ 

6ο πηιςί Ῥε 5εραταϊεά ὮΥ πο ἐείγασποτά ΙΥΠαΐδοενετ, οἱ πηιςί ποῖ 

Ῥε 5εραταίεά ὮΥ α ἰδίταοποτά ἀῑδαιπιῖ]ατ {ο {παεπιδε]νες. 

Τεἰταοποτάς θἱππ]]αγ ἵη φΡεοίε5 οαπποί Ῥε 5εραταίεά ὮΥ α 

ἀῑδκιπηῖ]αγ {είτασποτᾶ, απάἆ ἀῑδειπιῖ]ατ Ῥαέ 5αοοθβδδῖνε ἰείτα- 

οποτᾶς οαηποί Ῥ6 εραταίεά ὮΥ αΠΥ (είτασμοτά ἸΠαίΦοεΥΕΓ. 

Ἠεησε πε 5εε {Παί ἰεἰταοποτάς κἰπιῖ]ατ ἵπ 5ρεοίες «απ Ῥε 

αιταηρεᾶ 1Ώ 5ιοσοεδδίοΏ ἵη {η {νο {ΟΓΠ15 αΏουνε πιεηοπεᾶ,. 

77ε {ήεγοαζ εο{αἴπεα ὂγ ΙΗεςςήίσε 2ο{ες ἓν «1ηῤῆα. 

Έοι 1 (με οοηίαϊἰηΙΠρ ηοίες ατε 5ιοσεδείνε, Πο ποίο ἰ5 

ΝΑΠΙΩΡ; 1 ποηε ἶ5 ΝαΠΙΙΠΡ, Ώηοπε υπ] Ἱππαάε; 1 ηοπε 

Ιηίταᾶςς, ποΏθ γη] ἀῑνιάε (πα Ιπίετνα]. ἙῬαΐί ναί πΠΏῖοὮ 

εχε]αάες ἀῑνίδίοη εχο]αάες οοπροβίοῃ. Έοτ 6νΥ6τΥ οοπι- 

Ῥοβίΐε {5 οοπηροδεά ο{ οετίαίΏ ρατῖς ἱπίο γγΠῖοἩ 1 ἶ5 ἀϊῑνίςιρ]α. 

ΤΠε αΏονα Ρτοροδίοη ἶ5 οεη {με οὐ]εοί οἱ ρετρ]εχίίγ 

οη αοοοιπί ΟΓ {Πε απιλίραοις οἰατασίετ οἳ {πα Ιπίετνα]]ς 

πηαρηϊαάες. “Ἠου, Τε ἶ5 α5Κεά {Π 5ατρτῖςε, ΄ απ {Πε ἀῑοπθ 

ΡοββίβΙγ Ῥε 5ἰπιρ]ε, 5εείης {Παί Τε απ Ῥε ἀῑνιάεά ΙΠίο ἴοπος ὃ 

ΟΥ, Που αραίη ἶ5 1{ Ροδδίρ]ε {ΟΥ {Πε ἴοπε {ο Ῥε 5ἰπιρ]ε 5εεῖηπς 

Όναί { οαΏ Ῥε ἀῑνιάεά Ιπίο ἴπο δεπηίοπες 2) Απά {Πο 5απ18 

Ροῖπί 5 ταϊδεά αοιί {πο 5επ]/ίοηθ, 

ΤΠΐ6 ρετρ]εχίίγ ατίσες Ποπ {πα {αΐϊατα {ο οὔδατνα ἴῑαί 

50ης Ιπίεγνα]]ο πιαρηϊ(αάες αἴε «ΟΠΙΠΙΟΠ {ο 5ἰππρ]ιε απά 

οοπιρουπά Ιπίαινα]5. Έοτ {Πῖ5 τεβδοῦ {6 5ἰπωρ]οϊιγ οἱ αη 

Ιηίεινα] ἶ5 ἀείετπιίπεά ποί ὈΥ ἴ5 πιασηϊ(αἀς, Ὀαί {πε τε]αίίοης5 

οἳ ίΠε ποίες {μαί Ῥουπά ἵ. ΤΠε ἀῑίοπε ἶ5 5Ιπιρ]ε ἨΏεΠ 
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Ῥουπάεά ὮΥ ίπε Μεςε απά Τήομαπας; ππεη Ῥουπάεά ΡΥ {πα 

Μεςε απἀ Ῥατηγραίε, ἴτ ἶ5 «οπιρουιπά. ΤΗίς ἶ5 πἩγ πε 61 

αδδετί ἴπαί εἰππρ]οίι ἄοες ποί ἀερεπά οἩ {Πε σἱζε5 οἱ {πε 

Ἰπίεινα]ς, Ῥαΐ ο {με οοπίαἰπίπς ηοῖες. 

2η σαἱαήΐοης ο δε2ες, 1 ἐς ο10γ έᾖε ῥαγές ο {1ε ζοωγί {ᾖαί 

Λάεγρο εζαπρε. 

ΑΙ Πατπιοπίοας 5οαἷες οοηβίςεῖησ ο πηοτε ἴμαη οηε {είτᾶ- 

εοτά Ίνετε ἀῑνιάεά ΙΠπίο οοπ]αποί απά ἀϊδ]αποι. Ῥαΐ οοπ]απος 

5οα]ες ατε οοπιροςεά οἱ {με θἰπιρίε ρατίς οἱ {πε ἘουτίΏ αἶοπο, 

5ο ἴΠαί Ώετε αἲ ]εαςί 1{ υπ] Ὀε (Ἡε Ρατίς οἱ {πε Εουτίῃ αἶοπε 

ἴπαί πΠ] απάετρο «Ώαηςσε. Αραΐη, ἀϊδ]αποί 5οα]ες οοπιρτίδε 

Ῥεδίάες ἴΏεςε Ῥατίς οἱ ίπε ἘουτίΏ α ἴοπε ρεοι]ίατ {ο ἀἰδ]απς- 

Ποη. ΤΠ ἵπεη Τε Ῥε ρτονεά (παί εΠῖς ρατίίοι]ατ ἴοηπε ἄοες 

ποῖ αἰίει πα νατίατῖοη οἱ σεπας, ενἰἀεη({Ιγ ἴπε οΏαηρε οΆηΏ 

αΠεοί οπ]γ {Πε Ρατίς οἱ {πε Ἐουτίῃ. Νου {πε Ίοπετ οἱ {Πε 

ποίες εοπίαϊπίηρ {Πα ἴοπε ἶ5 {πε Πϊρπετ οἱ {πε ποίες οΟη- 

ἰαἰπῖηςρ ἴΏε Ίοψετ οἱ {πε ἀϊδ]αποί τεἰταοποτάςδ; α5 5ποἨ νε 

Ἠανε 5εεηΏ {Παί ἴὲ ἶ5 Ιπππποναβ]ε ἴἵη {Πε «Ώαησες οἱ {Πε 6εηετα. 

Αραϊη, ἴπε Ἠϊσπετ οἱ {Πε ποίες Ῥουπάϊίης {Πε {οπθ ἶ5 (με 

Ίοψγετ οἳ ἴπε ποίε» Ῥουπάϊπς {με Πίρπετ οἱ ἴπε ἀῑδ]αποί 

τείταςποτάς; ἴε Πεγῖςα, αξ γε Ἠανε 56εΏ, τεπιαίης οοηςίαπί 

(ἩτοιρΏ «Ώαηρε οἱ Ρεηῃς. βΐποςῬ {πετείοτε, 1 αρρεαῖς {λαί 

{πε ποίες οοπίαϊπίης {Πε ἴοπε ἆο ποί ΥατΥ πΙίἩ α «εΏαηρε ος 

σεηι15, ἴπε πεοεςβδατγ οοπο]ιςίοη ἶ5 εμαί Ιε 15 ομ]γ ἴπε Ῥατί 

ο ἴπε Ἐουτίῃ ἴΠαί ρατιοῖραίε ἵπ ἴπαί «Ώαηρο. 

Ζυεγ (ες ο/β2έτες αξ 205έ ας 21471) «{ηῤῆε {πίεγυαίς 60 

αξ αγε εοη/αζπεα ἴι {ε 21η. 

Τ16 δσα]ε οἱ ενετΥ 6εηι5, α5 Ίνς Ώλνε αἰτεαάγ »ἰαίεά, ἴαζες 

ἴμε {οί οἱ οοπ]ιποίῖοη ος ἀϊσ]αποίοη. ΝΟΥ ἴξ Πας Ῥεεπ 

5ΗΟΝΏ ἴλαί ἴἩε οοη]αποί 5σαἷε οοηςῖςί5 ππετε]γ οἱ {πε ρατί5 

οί {πε Εοτατίῃ, πΏῆε (με ἀϊδ]αποί 5σαἷε αἆάς α 5ἶηβ]ε Ιπίετνα] 

Ρεου]ίατ {ο 1δε]έ, παπιεΙγ {Πε {οπε. ῬΒιῖ ἴπε αἀάϊίοη οἱ 

πῖ5 ίοπε {ο {πε ρατίς οἱ (πα Ἐουτία οοπιρ]είες {πε Ιπίεινα] 

οἳ (Πε ΕΠΗ. Θίπεε {Πετείοτε ἴξ αρρεαῖς (μαΐ πο 5εα]ε ΟΓ4ΏΥ 
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6εηι5 (ακεη 1Π {Πε οηε «αάήης ἵ5 οοπιροδεά οἱ πιοτθ 5ἰππρ]ε 

Ιη{ετνα]5 (Παπ ἴηοφε ἵπ ίπε ΕΠΗ, 15 Γο]]ουνς επαί ενετγ ϱεηιῖ5 

οοπηρτίδες αἲ πιοδί α5 ΠΙΔΏΥ 5ἱππρ]ε Ιπίετνα]5 α5 ατε οοπίαϊπθά 

η {Ώε ΕΠΠΗ. 

Τη επί Ρρτοροςίίοη (Πε αἀάϊείοη οἱ {πε γγοτάς ΄αἲ ἴπε πηοςί᾽ 

5οπιθίῖπηες Ρτουες α σίαπιρ]Ιηρ-Ῥ]ου]ε. “ΤΗΥ ποί,) 1 {5 αρ]εοᾶ, 

ἐφΏουν γπίῃοιί απαμβοαίίοη ἐλαί εαοΏὮ σεηι15 ἶς οοπιροδθά ος 

5 ΤΙΔΏΥ 5ἰπιρ]ε Ιπίετνα]ς α5 ατε οοπίαϊηπεά ἵπ πε ΕΠ 

ΤΠε αΠΏ5ΥΕΙ {ο {Πἱ5 ἶ5 {παί ἵη οετίαίΏ οἰτομπηδίαηποςς εαοὮ ος 

[πο 6επετα Ἱ]] οοπιρτίδο {εἵπετ ΙΠίετναΙ5 (Παπ εκἰδί ἵπ ἴπε 

ΕΙ, Ὀπέ πενετ γη] οοπαρεῖδθ ΠΠΟΙΘ. ΤΗϊ5 ἶδ ια τεαδοΏ 

Ώιαί νε ρτουε Πςδί {Παΐί ηο Ρεηῖῖς σαη Όε οοηδ(π{ίεά οί ποτε 

5ἵππρ]ε Ιπίετνα]ς ἴαἨ ἴπετε ατα ἵπ {πο ΕΠΙ; ῑαί ενετγ 

Ρεηις γη] 5οπιθίίππες Ὦ6 οοπἹροδεά οἱ {6γγετ, ἶ5 5ΠΟΝΏ ἵπ 

πα 5εα τε]. 

66 Ἅ« Βγο ατ2ιοί ὄε ]οζήτυεά ὄγ α [γοπη ο ὄγ ῥαί οί 

α ΑγΟΗ2Η. 

Έοτ ἴε τεδυ]έ οἳ 5ο] α 5ιοσθδδίοη νηῇ] Ῥε (μαί πεϊετ 

πε ΓουτίἩ ποῖες ἵπ οτε {Γοπ1 οΏθ αποί!ετ ψ]] Γοτπα Ἐουτίῃς, 

ηοτ {πε ΠΠΊ ποίες ἵη οτάςει {Τοπ οηε αποίπετ ΕΠΙ. ῬΒαί 

νε Ώαγνε αἰτοαάγ 56εεΏ (αί δε] αη οτᾷετ οἱ ποίθς ἶ5 Ἱῃ- 

πηε]οά[οις. : 

{716 ἴοτος οἵ {ο ολάί ωλαίέης ἔδε αζζοπε ἕς {λε ᾖίρᾖεςέ 

ποΐε οἱ α ΒΥΟΙΗ, αλά {πε Π4ςΛεγ οὗ {δε ποίες εοηαζμές {λε 

οἱίοπε ἐς {ᾖε ἴοτυεκέ 2ιοίε οἵ α ΥΟΜΙΗ. 

Έοτ α5 ἴε Ῥγοπα ἵηπ οοπ]αποί (είτασμοτάς {οτι Ἐουτίης 

ΨΙ(Ώ οπο αποίμοτ, ἴπε ἀῑίοπε πηὰςδί Ιε Ῥείνεεη ἴπεπῃ ; 

ςἰπηϊ]ατ]γ οίπος {πε ἀῑίοπες {οτι Εουτίῃς πί οπε αποίΒετ, 

πο Ῥγοπιπι πηπςί Ιΐε Ῥείνθεη ἴθπι. Τε {οἰίοις εαε πα 

Ῥγοπιπι απά ἴπε ἀῑοπο πηιδί 5αοσθεά οπε αποίµετ αἰέετη- 

ἁἴε]γ. Τηοτείοτε 1 ἶ5 ενἰἀεπί (Παί οἱ {πε ποίες οοπίαἰπίης 

ἴπα ἀϊίοπε, {πε 1ού6ς 1 Ὃε (με Πίρ]ῃεςί ποῖε οἱ πε Ῥγοπαπα 

Ῥε]ον, απά ἴἩε ΠἨϊρΏοτ γυ]] Ὃε ἴε Ιοηεσί ποίε οἳ ἴπα 

Ῥγοπάπῃ αΌονο. 
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71ε πιοίες οὐλ/α Γή {λε {οπε αγε δοίᾖ {ᾖε Ἰοτυεσέ λιοίες οἵ 

α ΒγΗ. 

Έοτ {η ἀϊς]αποίῖοη {Ἠε ίοπε ἶ5 Ρρ]ασεά Ῥείπεεη {είτασποτάς 

ἴπε Ὀουπάατίες οί πΠίςὮ ατε {16 Ἰογψεσί ποίθς ο α Ῥγοπαπῃ : 

απά ἴε ἶς Ὦ} ἴχεςε ποίος {μαί {Πε ἴοπε ἶς οοπίαϊπεά. Έοτ {με 

Ίουγετ ο{ {ηε ποίες εοηίαϊπίηρ ἴηε ἴοηε ἶ5 {Ἡε Πϊρ]ετ οἱ {ποςε 

οοηίαἰπίης {Πε Ίοψετ {είτασποτᾶ; απά ἴπε Πϊσμετ οἱ {οςε 

οοπίαϊηῖης {πε ἴοπε ἶ5 {πε Ίούει οἱ ἴηοδε οοηίαϊπίης ἴπε 

Ἠίσπετ {είτασποτά. Τπετείοτε 1 ἵς ενἰάεπί ελαί {πε ποῖες 

οοηίαϊπίηρ {πε ἴοπε γψ]] Ῥε (Πε ]ουεσί ποίες ΟΓα Ῥγοπιπι. 

4 οµεεσθίοπ οὗ ἔτυο 2ΐοπες ἐς Γογδίά ζει. 64 

Φηρροςε 5ο α 5ιοσεδδίοη; ἴπεπ {πε Ηίρμετ ἀῑίοπε π]] 

ρε {ο]]ογεά ὮΥ α Ῥγοεπαπι Ῥε]ον, απά {πε Ίοπετ ἀῑῑοπε νν]] 

Ῥε {οἰ]ογεά ὮΥ α Ῥγοπιπι αΏογνε, {οτ πε 5αὖ’ {μαί {Πε ποῖε 

ειαί {οτπης {πε πρρετ Ῥουπάατγ οί {πε ἀῑίοπε: ἶς {Πε ]οψεςί 

ποίθ ο α Ῥγοπιπι.. Τμ τες] ν]] Ὃε α 5ιοσθδδῖοη Οἱ ἔννο 

Ῥγοπα; απά ας εΠίς Ώας Όθεη Ῥτονεά υηπιε]οάίοας, ἴΏε 51ο- 

οεβςίοηΏ ΟΓ Ώπο άϊἴοπες πηαςί ὃε εαπα]]γ 5ο. 

{π Ἐλα7Πολές αλά (οπαίΐς οααζες α φ1Εεεςςίοι οἵ ἔτυο 

ἔοπες {ς 10 αὐ]οτυεζ. ΘΙΡΡΟΣΕ 5ποὮ α 5ΠοοεδδίοηΏ, Πτδί Ιω 

{ως α5οεπάϊηςσ 5οα]ς; ΠΟΥ 1 {Πε ποῖε {Παί {οτπης {πε πρρετ 

Ῥουπάατγ οἱ {με αἀάεά ἴοπο ἵ5 πιιδίσα]]γ οοττθοί, 1 πως 

{οτπα αἴίπετ α ἘοιτίἩ ψΙὮ (Πε {ουτίῃ ποίε ἵη οτάετ οπι ἴξ, 

οτα ΕΠΙ νὰ {πε ΠΠΗ ἵπ οτᾶετ; 1 πείίπετ οί {πεδε οΟἨ- 

ἀϊεῆοῃς ἶ5 φαϊσβαᾶ, ἵε πηιδί Ὦε πππηε]οάϊοις. Βατ λαί 

πεϊίπει οἱ ἴπεπι η] ὃε φαἰϊσπεᾶ, ἶ5 οἶθατ, Έοτ ἵέ 1 Ῥε 

Ἐπ]λατπηοπῖς, ἴπο 1οπαπας, πΠϊοὮ ἶ5 {πε {ουσ ποίε ἴῃ 

οτάετ {οπα {πε αἀάθά ποίθ, η] Ὃε ἴἔοις ἴοπθς τεπιονθά 

{τοῦι Ἱ. 1 1 ὃς ΟΠτοπιαίίς, πΏείμετ οἱ {πε Φος οι ἨΗεπη- 

οἷίο οοἶοιτ, ἴπε 1 ομαπας υ]] Ῥε {ιτίπετ τεπιονθαά ἴπαῃ 

α ΕΙΠΕ; απά 1 ἴ Ῥο οἱ (με Γοπίς ΟΠτοπιαίίς, ἴε 1Ώαηι5 

η] {οτπα α ΕΠΙ γη ἴπε αἀάεά ποίε. ῬΒπί (Πὶς ἄοες ποί 
5α{ϊσ ος Ίαν πΠϊοὮ ἀεπιαπάς {αί εἰίπετ {Πε {ουτίἩ ποῖθ 

εποι]ά {οσπι α Εουτίῃ, ος (με ΠΠ α ΕΠΙΗΠ. Νεϊλετ οοπά(ξΙοη 
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ἵ6 πετα ΠΙΙΠΠεά. Τί {ο]ονγς (ῑλαί {πε ποίε οοηςΗ(αΙπρ ἴπε 

πρρετ Ῥουμπάατγ οἱ {πε αἀάαά ἴοπα γη] Ὀε απππε]οάίοις, 

Αραϊη, 1 {Πο 5εοοΏά ἴοπε Ῥε αἀάάεά Ῥε]ονν 1 γη] τεπάες 

65 ίηε ρεπις Τἱαίοπίο. ᾿ΤπΠετείοτο Ιέ ἶ5 ενἰάεηί {μαί ἵπ ινε 

Ἐπ]λατπποπίο απά ΟἨτοπιαβο 6εΏετα α δΗοοεδδίοη οἳ {πο 

ίοπες 156 Ιπιροςείρ]θ. 

{πι {ᾳε /2ἱα/ολίς ες {γέε εὐ2δεζ{ένε {0ος αγο ΔΛεΗΗή{εά 

ζμή ο 1070. Έοτ Ἰεί (νε οοπίτατγ ὃς 5αρροδεά; ἴπεπ πε 

ποίθ Ὀουπάϊηρ {πε {ουτίὮ ἴοπα γη] ποί Γοτη α Ἐουτία γε 
ἴπε {ουτίᾗ ποίθ {ΟΤΩ 16, πΟς α ΕΠΙ νη(Ὦ ἴμα ΠΕΠ. 

2 {ᾖε α)πε ες α 5εεΦΙο ο ἔτυο φερηήολες ἐν 20ἱ 

αὐ]οτυεί. Το Πτδί 5ἹΏρο5ε ἴε 8εοοπά δεπιίοπε {ο ὃ6 

αἀάεά Ῥε]ου ἴἩε δεπιίίοπε αἰτεαάγ Ῥτεδεπί, Τ{ε τεδα]έ 15 

Ώιαί {ο ποίε Ῥουμπάίπρ {Πο αἀάεά 5ειηϊίοηε πεϊίπετ πιαΚκες 

α Εουτί] υηὮ {Πε {ουτίΏ ποίε {Τοπι Ἱξ, ποτ α ΕΙΓΠΙ Ὑη(Ὦ εε 

ΠΠΗ. ΄Τηε Ιπἰτοάμοβοῃ, ἴΏεῃ, οἱ ἴπε 5επηϊίοΏθ Ώστα πη]] ὃς 

πηπηθ]οάϊοας. Ῥιΐ 1 1 Ὃε αἀάεά αΏονο ἴἶε δεπ]ίοπε 

αἰτεαάγ Ῥτεδεηπί, {Πε ρεΏας πΠ] Ῥα ΟΠτοππαίο. Τῃας Τε 

16 οἶεαις ἴπαί ἵη α Ὠϊαίοηπίο 5οαῖο {Ώε 5ιοοβδδίοη οἱ πο 

δεπηϊίοπες ἶ5 ἱπιροςδίθ]θ. 

Τί Ώα5 πο’ Ώθεη 5ΠΟΥΏ ὙΏίο]Ὦ οἱ {ης δἰππρ]θ Ιπίετνα]ς οαἩ 

Ῥε τερεαίεά ἵω Ιππιεάϊαίε διιοοβδδίοΏ, απά Ώου ΟΠΕΠ {Π6εΥ 

σαπ Ῥε τερεαίεᾶ ; απᾶ ΥΏΙεὮ οἱ ἴπεπι οη {πε οοηίτατΥ 1ὲ ἶ5 

αὈςο]αίε]γ ἱππροβδίρ]ε {ο τερεαί αἱ αἩ. Ὑε 5Ώα]] πον; 5ρεαῖς 

ο {πε οοἱοσοαίίοπ οἱ αποαια] Ιπίαινα]ς. 

4 ἆοπε 14Υ ὄε Ἱεεεᾶεά εἰἴζβεγ αὖουε ο δεῖου ὄν α 

θνοή. ΈῬοτ ἴε Ἠα5δ Ώεεπ Ῥτογνθά {αί ἵπ οοπ]αποί {δίτα- 

οποτάς ἴπεςα Ιπίετνα]ς {οἱἱοι α]ίετπαίε]γ. Τπετείοτα θας]ι 

«αηΏ 5αςοεεᾷ {Πε οίΠεΓ εἰίῃει {η 4η αδοεπάίηρ οἱ ἀεδοεηάίπς 

οτάςτ. | 

«4 ἄζοπε οαπ ὂε Γοοτυεᾶ ὄγ α {οπε {π ἴᾖε αδεολάίιςσ φέαζε 

ην. Έοι 5ΠΡΡΟΡΕ 56 α 5ιιοοθδδίοη 1Π {με ἀεδοεπάίπρ 

66 οτἀετ. Τε τεδι]ί γη] Ῥε (Παί {πε Πϊρλεςί απά ενα Ἰουγεςί 

ποίθ οἱ α Ῥγοπάπ ψ]] {α]] οη {ηε 54ππε ΡΙίΟΠ. Έος πε 5αἩ/ 
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Όμαί ἴηε ποίε {λαί {οτπς ἴηε Ίούετ Ῥουπάατγ οἱ {πε ἀῑἴοπε 

πας ἴπε Πίρῃεςί ποίε οἱ α Ῥγοπίπῃ, απ {ῑαί {Πε ποίε ἴλπαί 

{οτπης ἴπε Ἴρρετ Ὀουπάατγ οἳ {Πε ἴοπε Ίνας {πε Ἰουγεδέ ποίε 

οἱ α Ῥγεπιπι. Ῥυε ἶξ ἴμεςε ποῖες {α]] οἩ ἴπε οπς Ρί(οἩ, 

1τ {ο11ουη5 (Παί {ηετε ἶ5 α 5αοοθδδίοΏ ΟΓ πο Ῥγοπα. Ας ἴΠίς 

Ἰαέίετ 5αοοξδδίοΏ ἶ5 αππιε]οάίοας, α ἴοης Ιππεάϊαίε]γ Ὦε]ουγ 

α ἀῑίοπε πημςί Ὀο εηΙα]]γ 5ο. 

«4 {ομε «απ ὂε Γοὐήοτυεα ὦγ α γη ἐπ {με ἀεσεεπιαίλης ο άε7 

οπ0ν. Έοτ 5Ἱρροςε 51οΏ α 5αοοθβδίοη ἶΠ {16 ορροςίίο οτάς:; 

ἴπε 5απιθ ΙπιροδδίοΙΠςγ γη] Ὃε {ουπά {ο τεςσυ]ί αραῖη. ΤΠε 

Πἰσῃεςί απά Ἰούψεςσί ποίε οἱ α Ῥγοπίαπι π] Γα]] οη ἴε 5απηθ 

ΡΙίοΕ, απᾶ «οηδεα επί] ἴπετε Ὑ]] Ὦε α 5αοοθδδίοη ΟΕ {νο 

Ῥγεπα. ᾿ΤΠϊς Ἰαΐετ Ὀεῖης απηχε]οάῖοις, ἴπε Ροδίοπ οἱ {πε 

ἴοπε αὔΌογνε {με Ῥγοπαπηῃ πηὰςί Ῥε εαα]]γ 5ο. 

{πι {με ἰαίομές ϱελς, α {06 οαηιοί δε δοίᾖ ῥειεαεώ αμ 

Φοεεᾶεά ὄγ α δεΟπε. ἘοΟοτ ἴπε οοΠ56εαπεπος ποπ]ά Ῥε 

ἴπαί πεϊμετ {πε [ουτίΏ ποίθς ἵη οτᾶει ΠΟΠΙ ΟΠ6 αΠΟίΠΕΓ 

ποα]ά {οτπι α Ἐομιτίῃ, ποτ {πε ΠΠΗ α ΕΙΠΗ. 

4 ῥαί οἱ {οπες, 0 α ϱ7οµῤ οἵ {ᾖγεε {ολες 11αΥ δε δοίᾖ 

Α7εεάεᾶ αλά οἹεγεεᾶεά ὄγ α φεή{οπε; ἴοτ εἴιωετ ἴΏε ΓουτίΏα 

ποίες ποπι οηςθ αποίπες γη] {οτπ α Ἐοιτίῃ, ος ἴπἩε ΠΠΠ 

α ΕΠΗ. 

272071 {ᾖε αζίολιε {εγε αγε {τυο ῥοσς1δ4ε ῥ7οσγεεείοης μῤτυαγάς, 

οπε ο) αοτυπτυαγάν. Έοτ ἴιτ Ὠαςδ Ῥεεπ Ρτογεά {λαί ἴμε 

ἀϊοπε οαη ο {οἱ]ογεά ἵπ {πε αδοεπάϊπςρ 5οαῖε Ὦγ εἴίπει 

α Ἐγεπίπι ο α ἴοπθ. Εμΐὲ πιοτε Ρτορτεδδίοης αρπατάς οπι 

ἴμε σαϊίά Ιπίετναὶ ἴἩετε σαηποί Ὄδε. Έοτ (πε οηΙγ οἴἶει 

ἰπιρ]ε Ιπίειναὶ Ιεβ 5 ἴπε ἀἴοπε, απά Νο «οηδεομῖνα 
ἀϊἴοπες ατε {οτοίάάεπ. 1Π {με ἀεδοεεπάίπρ οτάετ ἴπετε ἶ5 67 

Ῥαΐ οπε Ῥτορτεδδίοη ποπ ἴπε ἀἴίοπο. Έοτ ἴίέ Ώας Ῥεεῃ 

Ῥτουθεά {παί α ἀῑἴοπε «αηποίΐ Ἡε πεχί α ἀῑίοπε, απά ἴἶαί 

α ἴοπο οαηποί 5ποοεεά α ἀῑίοπε ἵπ {με ἀεδεεπάϊῖης οτἆετ. 

(οπ5εαεηί]γ {πε ρτορτες5ίοη {ο {πα ΒγοπίΙπῃ αἶοπε τεπαίης. 

Ττ ἱ5 οἶεατ ἴπεη ἴΠαί {τοπ {Πο ἁῑἴοπε (μετα ατε Ώπο Ρροςδίρ]ε 
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Ρτορτεδδίοπ5 αρνατάς, οης {ο ἴπε ίοπε, απἁ οπε {ο (πε 

Ῥγοπαπα; απά 9Π6 Ῥοβδδίρ]ε Ῥτορτεδδίοη ἀονηνατᾶς, {ο πε 

Ῥγεπιπῃ. 

2301 {λε ΥΟΙΗΗ, ο {λε εὐπ{γα2Υ, {εγε αγε ἴτυο ῥοςςίδᾖε 

Α20Ρ7εκείο αοτυητυαγ 5, αλῶ οε μῤτυαγά. Έοτ ἴε πας Ώ6εῃ 

Ῥτονεά {λαί ἵπ {Πο ἀεδοεπάίπρ 5οα]ε α Ῥγοπαπι οἳη Ῥε 

{ο]]ογεά ὮΥ α ἀῑίοπε, ΟΙ α ἴοπθ. Α (τά Ῥτορτεδείοη ἴπετε 

οαηηποί Ῥδ. Έοτ ία οπ]γ τεπιαϊΏηίηβ 5ἰπιρ]ε ἰπῖετνα] {5 {ε 

Ῥγοηπαπι, απἀ α 5ιοοθβδίοη Οἱ ἴπο Ῥγεηπα ἶ5 {οτριάάεπ. Τί 

{ο]ους (λαί (μετα ατα ΟΠΙΥ πο Ροδδίδἰε ρτορτεβδίοΏς {ΒΙΟΠΙ 

α Ῥγοπιπι ἀομπηωγπατάς. Ὀρνατάς (πετ ἶ5 Ῥιΐ οπε, {ο {Πε 

ἀϊοπθ. Έοτ α Ῥγεπίπι οαηποί αἁ]οίη α ΡΥοΏΠΙΠΙ, ΠΟΙ 6ΛΏ 

α ἴοπε 5ποοθεά {πε Ῥγοπαπα ἴη {Ώε αδοεηάϊίηςρ 5οαἱ6; {Πεγε- 

{οτο ἴπα ἁϊοπο αἶοπε τεπιαίης. 1 ἶ5 ενἰάεπί ἴπεπ {παί 

Ποπ {πε Ῥγοπαπῃ {ηετε ατε ΝΟ Ῥοςεϊρ]ε Ρτορτεδδίοης. ἀονγη- 

πατάς, οπε {ο {Πε {οπε, απά οἩπςθ {ο {πό ἀῑίοπε; απά οπε 

Ροβρίρ]ε Ρτορτεδδίοη αριατᾶς, {ο {Πε ἀῑῑοπο. 

207 {ῇε {οπε {εγε ἐς ὐμΐ οιε 47ος εςςέο2ι {2 εἰ{/ε ἀ{γερίο : 

αοτυτυαγάς {0 {λε ἄλίοπε, ιῤτυαγής {ο {λε Ώνοιωη. Τι Ὠας 

Ῥθεη 5ΠΟΥΏ ἴΠαί ΙΏ {Πε ἀθδοεπάίπρ 5οα]ε {Πε ἴοπε οαηποί 

Ῥο Γοἰ]ογγθά Ὦν α ἴοπο ος ὮΥ α Ῥγοπιπι, μετείοτε με 

ἀῑοπε αἶοπε τεπαίη5. Απά Ιί Ὠας Ὄεεη 5ΠΟΝΏ ἴλαί 1ῃΠ 

Ώε αδοεπάϊίης 5οα]ε ἴΠα ίοπε οληποί Ὀε {ο]]οπεά Ὦγ α ίοπε 

ου α ἀῑίοπο. Τηετείοτθ ἴπε Ῥγοπαπι αἶοπε τεπηαίηςδ. Τί 

{ο]]ονγς {αί {τοπ ἴἩθ ἴοπε ἴηετα ἶ5δ Ὀιί οπε Ροδείρ]ε Ῥτο- 

68 στθρδίοη ἵπ εἴίπει ἀῑτεοίοη, ἀοπωγατάς {ο έπε ἀῑίοπε, απά 

αρνατᾶς {ο ἴΏε Ῥγοπιπ, 

ΤΠα6 6απ1ε Ίαν οαη Ὦε αρρ]εᾶ ἴο ἴπε ΟΠτοπια[ίο 808165, 

εχοερί οἱ οοπτ5α {Παί οπς πημςί 55 ια {ο {με ἀῑίοπε {πε 

Ἰπτετνα] Ρείπεεηπ {Πε Μεςε απἁ Τήομαπας, νΏῖοῖ νατῖες, 

αοσοτᾶίΏρ {ο ἴπε ρατίου]ατ «Άαάε, ει {η δἱζθ οἱ νε 

Ῥγεπάπῃ. 

ΤΊε 5απιε ΊαἩ) γη] αἶςο Ποιά σοοά οἱ {πε Ὠϊαίοπίο δοα]ος. 

ΈΤΟΠΗ {λε ἴοηπε ΟΟΠΙΠΙΟΗ {ο {Πε 6επετα {Ώετε ἶ5 οπε Ροβδίρ]ε 
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Ῥτορτεδδίοη ἴπ εἴπετ ἀἰτεοίῖοη; ἀοπηωγατάς {ο {πε Ιπίεινα] 

Ῥείνθεπ πε Μεςε απά 1οπαπας, πΠαίενετ ἵξ ΠΙαΥ ἨΠαρβρεῃ 
ιο Ῥε ἵηπ αΠΥ Ρρατίου]ατ «ᾖαάε οἱ ἴπε Ὠϊαϊιοπίο 8οα]Ε5; 

αργατᾶς ἴο Τε Ιηίεινα] Ῥείπεεη {Πε Ῥατατηςδε απά Τηΐ9. 

9Ο0Π16 Ῥετσοηπς Ἠανα Ῥεεηπ ΠΙΠΟἩ Ρετρ]εχεά ὮΥ ἴΠῖ5 Ρτο- 

ροβῖοη. ΊΤΠἨ6ΕΥ ατε 5υτρτίδεά {μαί πε ἆο ποί αιτίνε αἲ 

αωίε α οοπίτατγ οοπο]αδίοη ; {ΟΙ {ΠεΥ (Πίπ] {παῖ ἴπε Ῥτο- 

στεςείοης ἵπ εἴλετ ἀτεοιῖοη {τοπ {Ώε ἴοπε ατα ἵππιππεταβ]ε, 

5ἵηος ἴπετε ατε ΙΠΠΙΠΙεΤΑΡΙΕ Ῥοδδίρ]ε πιαση]άες οἱ ἴπε 

Ἰηίετνα] Ῥδείπθεη ἴἩμε Μοδ απά 1ομαπας, απάἆ οἱ ἴπε 

Ῥγεπαπῃ ας γε]. Το επ οβ]εείιοπ πε οΠετεά (Πε {οονΊης 

ΔΏΦΙΕΤ. Το Ρεσία γτἩ, ἴἩε 5απιε οὐβετναίίοη πηὶσΏί Ῥε 

πιαάε εαια]]γ νε] ἵπ {πε οίπετ ο.5ες πε Ώανε οοηδἰάετεᾶ. 

Ἐνιάεπι]γ οπε οἱ {Πα πο ἀεξοεπάίηρ Ρτορτεδείοης {Τοπ ἴΠε 

Ῥγοπαπι αἁπιῖίς οἳ ἱππαππεταβ]ε Ροδδίρ]ε πιαρη[ίαάες ; 1ήκε- 

πςε οη6 Οἱ {Πε {πο αδοεπάϊἶης Ρτορτεδδίοη5 ποπῃ {Πε ἀῑίοπα. 

Έοτ 5ΗοἩ αμ Ιπίετνα] α5 (Παί Ῥείπεεη {Πε Μεςε απά ΤΠαπ5 

αἀπηίς οἱ Ιππυπιεταβ]ε πιασηϊίαάςες, απά ἴΠε 5απΠε ΠΙαΥ Όε 

σαἷᾶ οἱ 5εἩ απ ΙΠῖετνα] ας ἴΏε Ῥγοπαπ. Νενετίμε]εςς ίπετε 

ατε Ῥαέ ἴπνο Ρτορτεςδδίοης ποπ {με Ῥγοπαπῃ ἀοπηνατᾶς, απά 

Όνο ἴτοπα ἴΏε ἀῑοπε αρπατάς; απά ςἰπιατί]γ οπε Ίοπι ἴΠε 

ἴοπε ἵπ αἴπει ἀϊτεοίοη. Έοτ ἴπε Ῥτορτεδείοης πιαςί Ῥε 69 

αφοετίαϊπεά ἵπ αοοοτάαποε ψΠίἩ οπε Ιπάϊνιάσα] «Άαάε ἵπ οπε 

ρατίϊοι]ατ σεΏας. ΤΠ πιακίηρ αΏηΥ πηηδίσα] ΡΏεΠοπιεποἤ {πε 

ορ]εοί οἱ 5εἰεπίίΠο Κπον]εάρε, 1ί5 ἀεβηίίε 5ἷάε 5Ποι]ά Ῥε 

ἱηφίφίεά οἩ, {5 ἱπάεβηϊίε {εαίατες 1εβι ἵπ (Πε Ῥαοκρτουπά. 

Νου ἵπ τεδρεοί οἱ ἴπο δἶσες οἱ Ιπίετνα]ς απἆ {πε ΡίίεὮ οί 

ποίες, {Πε ΡΠΕεΠΟΠΙεΠα Οἱ πιε]οάγ ατε Ιπάεβπϊς, γΏΠε 1π 

τεφρεοί οἳ {Πποίβῖοπ5, ΟϱΟΠΙΠΙΟΠ απα]εες, απά οτάειο οί 

αιταΏρεπηεηί, ἴΠεγ ατε ἀεβπῖίο απά ἀείετπιιπεά. Το ἴακε 

πε Πτεί εχαπηρ]ε (μαί οεσττ5, {Πε Ρτορτεςδίοης ἀοπηωγνατάς 

ΠΟΠ {Πε Ῥγοπιίπῃ ατε Ιπ ΠΙποΠοη απά οΠατασοίθι ἀειετπιπεά 

45 νο ἵη πιπιρετ. Τπε Πτεί Ρρτοσεεάς ὮΥ ἴΠθ ἴοπε απά 

Ῥτίηςς {Πε 5οα]ε Ιπίο {πε ἀϊδ]αποί οἶαδδ; ἴε 5εοοπἀἆ Ρτο- 
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οεεάϊίπρ ὮΥ ἴε οἴπει Ιπίεινα] (πΠαίενετ Ιί5 δἱζε πιαγ Ὦε) 

Ὀτίηρς {πε 5οα]ε Ιπίο {πε οοπ]αποί οἶαδ. Ἠεησε Ἡε 5εε αἶδο 

Ώιαί (πετε ἶ5 Όπί οηε ροςδίρ]α Ρτορτθδδίοη {Ώ αἰίπετ ἀἰτθο[ίοι 

{τοπι {Πε {οπΠ6, απᾶ ἴπαί Ὀοίμ {Πες Ρτορτεβεδίοη5 αἰκε 

Ρτοάαος Ριΐ οπς οἶαδς οἳ 5οα]ε-- (Πε ἀῑδ]αποί. Ῥαϊ ἴ ἴ5 

απῖίο Ρ]αΐη ΠΟΠ {Ποςο οὐδετναίίοης, απἆ Ποπ {πο παίατε 

ο{ {πα {αοί5, ἴΠαί 1 οπο 5θε]ς {ο ἀΐδοονετ {Πε Ροδδίρ]ε Ρτο- 

ρτεδείοης ὮΥ οοηδἰἀστίηπρ ποῖ ΟΠ6 «/Ζαζε οἳ οπε Ρεπις αἳ 

α πιο, Ῥαΐ αἱ] εᾖαάες απἆ αἲ 6επετα ἰορείπαιτ, οπε γψ]] 

ΟΟΠΊΕ Ἡροπ απ ΙΠΗΠΙΥ οἱ {πεηῃ. 

2 {με (γομιαζίς αλά {1α27ποής φέαζες εὐεγ λιοίΐε ῥαγ{]α- 

Λαΐες ἴ {με νο η. Έοι ΕΥΕΙΥ ποίθ 1η ἴαθ δαἱά σ6επετα ἶ5 

Όπο Ῥουπάατγ εἰίμετ οἱ α Ῥρατί οί ία Ῥγοηαπῃ, ος οἱ {Πε ίοηε, 

οἱ οἱ αηΏ Ιηίεινα] 5αεὮ ας {αί Ὀείπεεη ἴΏε Μοαςδο απάἆ Τ1οΏα- 

7ο Ὠςς. Τηῆε οα5ε οἱ ποίες {μαί Ὀοιπά {Πε ρατίς οἱ {με Ῥγοπαπι 

τεα τες ΠΟ ΡτΟΟΕ; 1 15 ἱπιπιθάϊαίε]γ ενιάεηί {παί {11εγ ρατί]οί- 

Ραΐε ἵη {πο Ῥγοπαπι. Απά πε Ρτονεά αἰτεαάγ {μαί (με ποῖες 

οοπίαϊηίης {Ώε ἴοπε αἴθ Ῥοίμ {Πε Ἰουγεδί ποίες οἵ α Ῥγοηπαπῃ ; 

πε 5Ώοψεά αἰδο {λαί (Πε Ίοψει ο{ ίΏε ποίες οοπίαἰπίηρ {πε 

τεπηαϊηϊηρ Ιηίθινα] Ίνα5 ἴΏε Ὠϊρηεςί οἱ α Ῥγοπίπῃ, απά ἴπε 

ΠίρΏετ οί {Ώεπῃα {πο ]ουεςί οἱ α Ῥγοπιαπι. ΝΟΥ α5 ἴαςε ἆΤθ 

ἴπο οΠΙΥ 5ἴππρ]ε Ιηίθινα]5, απά 6αοΏ οἱ {επι ἶ5 οοηίαϊπεάἁ ὮΥ 

ποίθς ῬοίΏὮ οΓ νηίοἩ Ρατιοῖραίε ἵπ {πε Ῥγοπιπι, 1 {οἶ]ουι5 

ἴμαί 6Υετγ ποίθ ἵπ {Πε (ϱἨτοπια[ῖο απᾶ Ἐπλατπιοηπίο ΡεηΏ5 

Ρατιιοϊραίες 1ΏΠ {Πε Ῥγεπαπ. 

Οπε γ]] τεαάΙ]γ 5εο {ᾖαέ {με ῥος{{ΐολις οἵ {πε 2ιοίες φἐζωαίεί 

1 {λε γε αγε {ᾖγεε 1 21410ε2, 5ἱποςῬ, 45 Ν6 ΚΠΟΥ, α 

Ῥγεπιπα οαηποί ϱε {οἱογεά ὮΥ αποίπετ Ῥγοπαπι οἵ ρατί ο. 

οπ6. Έοτ ἴε ἶς ονιἀεηί ἵῃ «οΏδε(πεποε οἱ ἰλπίς Ἰαΐίοι Ίαγη, 

Όπαί {Πε πάπηῦετ οἱ {Πε 5αἱά ποίες ἶ5 5ο Ηπιϊεά. 

14 ἐς 7ε(1{7εί {ο ῥγουε {λαί 07 {ε ζοτυεδί οιζν οὗ {λε λιοΐες 

πι α Ον {ᾖεγε αγε ἔτυο ᾖορφ{ζῇε /7οργεςείολις τι εἰίλε 

αζγεςίίο, τυ/ί[ε Ίου {πε ο{/εγς {λενε ἐς ὅμί οπε. Τι ας 

αἰτεαάγ Όεεη Ρτονεά {μαί {τοπ {πο Ῥγοπιπι ἴΠετα ατε Ώνο 
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Ρτορτεςδίοη5 ἀοπηνατά5, οΏηε {ο ἴπε ἴοπα, απἆ οπο {ο ἴπε 

ἀϊἴοπε. ἘΒτπί {ο Ῥτονε ἴπΠαί ἴπετε ατα (πο ῬτορτθβδίοηΏ5 

ἀοπωπατάς Ποπ ἴπε Ῥγοπαπι ἶ5 {Ἡθ 5απηε α5 Ρτονῖης ἴπαί 

ἴπετε ατα πο Ρτορτεςδίοης ἀοπηπατάς {οπι {πε Ἰοψεςί ο 

Όλα ποίες φἰεπαῖεᾶ ἵπ {Πε Ῥγοπαπ; {οτ {Πί5 ποίθ ππατκ5 ἴπε 

Ἠπαϊί οἱ {πε Ῥγοεπαπ. Ασαϊΐη, ἴξ ἵας Ῥτουεᾶ ἴπαί ποπ ἴπε 

ἀϊτοπε ἴπἩετε ατα ἴπο Ῥτορτεδδίοης αρπατάς. ἘΒπί ἴο 5αγ 

εαί ἴπετε ατε (πο Ρτορτεςείοης αργατάς {Ποπ ἴπε ἀῑίοπε ἶ5 

ἴΏε 6απηε α5 5αγΊηρ ἴπαί (Ώετε ατε {πο Ρτορτεδδίοη5 αρπατάς 

Ποπα ἴΠε Ἠίσηετ οἱ {πε ποίες Ῥουαπάϊηςρ {πε ἀἴίοπε. Έοτ 

ἴπῖς ποῖε πιατίς {Ἡε αρρετ Ῥουπάατγ οἱ {πε ἀἴἴοπε. ἘῬαΐ ἴ Ἴτ 

ἶ5 οἶεατ ἴ]ιαί {Πε 5απιε ποίθ γΠΏίῖοΏ Γοτπης ἴηε πρρετ Ῥουπάατγ 

οἱ {πε ἀῑἴοπε αἶς5ο {οσπης {Πε Ίούετ Ῥουπάατγ ος {πε Ῥγοπίπ; 

Ρεΐηρ {πε Ἰοηεςί ποίε οἱ α Ῥγοηπιπῃ ({οΥ {Πῖς ἴοο Ίνας Ρρτονεά). 

Ἠεηποε 1 ἵ5δ ενἰἀεηί ἴΠαί Ποπ {λΠῖ ποίε {ηετε ατα ἴπο 

Ρορςΐρ]ε Ρτορτεςδίοης ἵπ εἴπετ ἀῑτεοίίοῃ. 

2/4 ἐς εζιεεα {ο ᾖουὲ {λαέ 0 {με ᾖἱρᾖεκί ποίε οἵ α 

{γι {εγε ἕς ὄμί οπε ῥ7οργεςςίολι {ἴ εἰζπεγ αἡγερίομ. Τί 

πα5 Ῥτογεά {παί ἴοπι α Ῥγοηαπι ἴπετα ἵς Ὀπί οπε Ρτο- 

Ρτεςδίοη αρπατά. ἘῬυί {ο 5αΥγ ἴΠαί ἴπετε ἶ5 οπε Ρτορτεδδίοη 

αρπατάς {Ποπ ἴἩε Ῥγοηίπῃ ἶ5 ({οτ ἴἩε τεαδοΏ σίνεη Ιπ {16 

.Ίοτπηετ ΡτοροδίΙοη) {Πε 5αΠ16 α5 σαγίης ἴπαί ἴπετε 5 Ῥαί 

οπε ΠΟΠΙ {6 ποίε Πππϊαης 1. 

Αραΐηπ, ἵξ πας Ῥτονεᾶ ἴΠαί ποπ {ηε ἀῑίοπε (λετε .ἶ5 Ρα 

οπε Ρτορτθςδίοη ἀοπηωπατάς: Ῥιΐ {ο 5αγ {λαί {ποτε ἶ5 Ῥαΐέ οπθ 

Ρτορτεςεῖοη ἀοπνηνατάς {τοπη {πε ἀῑτοπε ἶ5 ({ος ἴπε τεᾶςοη 

. σίνεη) ἴπε 5απιθ α5 σαγίης {λαί ἴπετε ἶς Ὀαί οπε ποπι {πε 

ποίε Ῥουπάϊῖηςρ Π. Βαϊ Τε ἶ5 ενἰἀάεπί ἴΠαί {Πε ποίε γΏῖοὮ 

Ρουπάς {πε ἀῑίοπε Ῥε]ου ἶ5 αἱ ἴἩε 5αππε πια {πε ρρες 

Ῥουπάατγ οἱ μα Ῥγοπιπι; Ρεΐηςρ (πε Πὶρλεςδέ ποίο οἱ α 

Ῥγεπαπι. Τί 15 Ρ]αΐη, ἴπεμ, μαί ἴτοπη ἴΏε ϱῖνεη ποίθ ἴπετε 

ἶ5 Ρυΐ οπε Ρροςδίρ]ε Ρτορτεδδίοη ἴπ εἴίπει ἀῑτεοίίο. 

2 ἐς 7εμίγεά {ο ῥγουε, {λαέ /γο0ι ἔᾖε ηΙζάᾖε οί οί α 

νοση {Ἴεγε ἐς ὅμέ οπε ῥ7οργεκσίοη { εἰέΛε ἀἰγειίομ. Νου 
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ίηςς {πε ρίνεη ποίθ πιιδί Ὃε αά]οϊπεά Ὦγ 5οπιε οπε Οἵ 

οίμειτ οί {Πε ἴΏτεε βἰπρ]ε Ιπίετναϊς, απά ἴπετε Ίες αἰτεαάγ 

α ἀῑεδίς οΏ 646Ἡ 5ἱάς οἱ ἴε, Ρ]αϊπ]γ 1 οαπποί Όε αἀ]οίπεά ΟἨ 
οἰίμειτ σάς Ὦ} αἴίπετ α ἀϊοπε οἵ α {οηπε. Έοι 5αρροδε 

α ἀϊἴοπο {ο αάἀ]οῖω 1ὲ; πει εἴπει {ε Ἰουεςσί οἱ ἴπε Πίρῃεςδί 

ποῖε οἱ α Ῥγοπιπι γη] {11 οη ἴΠθ 54ΠΠς ΡίίοἩ α5 ἴῃε Ρίνεη 

ποίθ, ΝΠΙΟΒ {5 {Πε πα]ἁἆά]α ποίε οἱ α Ῥγοπαπῃ; οοΠδεᾳΠεΠΙΙγ 

εωθτο υπ] Ὃς α 5ιοσθδδίοη οἱ ἴἨτες ἀἶεσθοδ, ηο ππαίετ ΟἨ 

ο ΝΠΙΟὮ δἱἀάε {λε ἀῑίοπε Ὦε Ἰοοαίεά. Αραίΐη, ΞΙΡΡο5ε α ἴοπε 

{ο αἀ]οίη ἴΏα ρίνεη ποίε; θ μα] Ἠανε (λε 5αππε τεδυ]ῖ. 

με Ἰοψεςί ποίε ο α .Ῥγοπίπι γ]] {α]] οἩ {ηε 8αππς ΡΙΙςΠ α5 

ΌΏια πιϊάά]ε ποίε οί α Ῥγοπίπι, 56 ἴμαί Ίο 5ηΏα]] αραῖη Ώανε 

ἴωτθε ἄῑεδες 1Π 5ηοσθδείοη. ῬΒιίΐ {ίς 5Ιοοβδδίοη ἶ5 ΠΠΠΙΕΙΟ- 

ἀίοις; ἰΠεγείοτε ἵε {οἶ]ον ελαί ἴπετε ἶ5 Ὀπί οπο Ρορδίρ]ε 

ΡτορτεςβδίοΏ {ΟΠΗ {Πε ρίνεη ποίε ἵπ εἴπετ ἀϊτεοίίοη. 

Τί Ὠαδ ΠΟΥ Ώεεη 5ΏΟΝΏ {Παί {τοη1 {Πε Ἰοπεςδί οἱ {πε ποῖες 

Οἱ α Ῥγοπίπ (πΠετε αἴε “ΝΟ Ρρορδῖθ]ε ΡΓορτθδδίοης ἵπ εΙἴΏετ 

ἀἰτεοίίοη; Νηί]α Ποιη {ης οίΏαις ἵπ εἰίπει ἀἰτθοίίου ἔπετε ἰ5 
Ραΐ οη6. 

24 ἕς 7εζι{εᾷ {0 ῥ7ο00ε {ᾖαέ ἔτυο οΐες ἔᾖαί οἑν ἀἰςο μίλα 

ῥοφ1{έολης {τι {με ΟΥ εα7ιοί Γαὐ7 οι {ᾖε δα/πε βΙ{ε τυ(ήομέ 

οἱοζαέὔρ {ᾖε Λαίΐμγε οἵ εἰοῶν. Β4ρβοςδε, Πτ5ί]γ, ἰπαί ἴπε 

Πἰρῃεςί απά Ἰοψεςδί ποίο ο{ α Ῥγοπιπῃ {α]1 οἩ {λα δαπιε Ρί(εἩὮ. 

ΤΠε τεδυ]έ γη] Ῥε (πο οοπβεσουνε Ῥγοπα, απά α5 ἰΠῖς ἶ5 

πηπηε]οάίοις, ἴέ πας Ὄο οαια]]γ αππιε]οάίοις (μαί ποῖες ἀἴδ- 

5Ιτηῖ]αχ η {πο Ῥγοπίπῃ ἵπ ἴΠα παηπετ οΓ (Ἡε αδδαπιεὰ ποίες 

εΠοι]ά {α]] αροη {Πε δαπ1θ Ρί{οΠ. 

Αραΐπ, Ἱϊ ἶ5 εγἰἀάεπί (Παί {Ἡε ποῖες αἶςο {Παί ατα ἀῑδεϊπηῖ]ατ 

ἵη {με οίμεγ Ρορδίθ]ε πἹαηπετ οαηποί Ἀανε α ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΡΙἴΟΒ. 

Έοι 1 ἴπε Πϊρ]μεςί οἱ Ἰουεςδί ποίε οἱ α Ῥγοπιπῃ οοἰποίάε ἵπ 

ΡΙ{οὮ γΙ(Ἡ α παϊάά]ε ποίε, ἴΏετε πθοθδσασ!]γ τεςυ]ί5 α 5ποσες- 

5ἱοΏ Οἱ (Ώτος ἀῑθςες. 

14 ἐν 2εζ17εά {0 ῥγουε {ᾖαί {ε α{ομές ϱε]ες ἐς εοεβονεᾷ 

"9 {πυο ο) ο {ᾖγεε ο οἵ Τομ οἰηβῖε φαμία. Τί ας ΌὈεεπ 
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αἰτεαάγ «Ποπ ναί εαεὮ 6επας οοπιρτίδες αἱ πιοδί α5 ΠΙάΠΥ 

αἵπιρ]ε ἰπίετνα]ς α5 ἴπετε ατε ἵπ ἴπε ΕΙΠΗ. ΤἨπεςε ατε {οςτ 78 

ἵῃπ πυπηῬετ. 1 ἴπεη ἴητεε οἱ {πος5ε {ους Ῥεσοπε εασα], 

Ιεανῖηρ Ῥιϊ οπε οἆά,---ᾱ5 Παρρεης ἴἵπ {πε ΘΠατρ Ὠἱαίοπῖς---- 

ἴπετε π] ὂε οπ]γ ἴπο ἀῑΠετεπί αιαηία ἵη (πε ΠὨϊαίοπίς 

5οαἷε. Ασαΐη, 1 Ώνο Ώεοοπῃπε εαια] απά Όπο τεππαίη απθαυα], 

πγΏἰοὮ υπ] τεςα]ί τοπ {πε Ιοπετίπς οἱ (πε Ῥατηγραίε, ἴπετε 

πι] Ὄε (ητεε απαπία οοης(πῖπς {πε Ὠἱαίοηίς 5οαἱε, ΠΑΠΠΕΙΥ, 

8η Ἰπίενα] Ίε5ς ἴΠαπ α 5επἹϊίοπε, α ἴοπε, απἀά αηΏ ΙἸηίετνα] 

στεαίετ ἴΏαη α ἴοπθ. Αραϊη, 1 αἲ (με ρατίς οἱ ἴπε ΕΠΙ 

Ῥεοοππε ππεα πα], (μετα υπ] Όε {οι απαπία οοπηρτίδεά ἴπ {πε 

δεηις ἵηπ απεςίοῃ. 

Τί 15 οἶεατ πει Ελαί {Πε Ὠϊαοπῖο σεπΏς ἶ5 οοπιρο5εά οἳ 

Όπο ΟΙ Οἱ ίΏτεε ος οἱ {ος 5ἰπιρ]ε αααηία. 

24 ἐς εφιέγεᾶ {ο ῥ7ουε {ᾖαί {1ε (γορπα{ίς αμ ἔ/α7ΛΟΛΙς 

ΦΕΛΕ7α αγε εΟ/βοσεά οἵ {ᾖγεε ο Τομ ο12ηῤΙε καμία. Τηε 

5ἵππρ]ε Ιπίετνα]ς οἱ ίπε ΕΠΙ Ῥείηπςσ {ουτ ἵπ πηάπιθες, 1{ ἴπε 

ρατίῖς οἱ ἴπε Ῥγοπαπι ατε εφ πα], {ης 6επετα ἵηπ ααεδίίοη γη] 

οοπηρτίδε {ηοςδε απαηία, ΠαπΙΕΙΥ, ἴπε Πα] οἱ ἴπε Ῥγοπαπῃ, 

πηαίενει 15 δἷζε ΤΙΔΥ Ῥε, ἴΠε ἴοπς, απά αἩΏ ἰπίεινα] 5αεΏ α5 

εμαί Ὀείπεεη {πε Μεςε απἁ 1ομαπας. ΙΓ οη ἴπε οἴμετ 

Παπά ἴε Ρατ οἳ ἴἩε Ῥγοπαπι ατο ππεαιαα], ἴπε σαϊᾷ 

6επετα γη] Ὦο οοπιροδεά οἱ [οιτ απαηία, ἴπε Ἰεαςί, αΏ 

Ἰπίεινα] 5αεΏ ας μαί Ῥείπαεη {μα ἨἩγραίε απά Ῥατηγραίς, 

ἴπε πεχί 5πηα]]εσί οηΏηε 5ηοὮ α5ξ ἴπαί Ὀείπεεη {πε ῬατΏγ- 

Ἱ- Ρραίε απάἆ Τᾳομαπας, ἴπε {Ππϊτά 5πια]]εσί α ἴοπε, απά (με 

Ἰατρεςί απ Ιπίειναὶ 5ιοὮ α5 ἰμαί Ῥείπεεη ἴπε Μεςδε απά 

11εΏαπι5. [ 

Οµ {Πῖς ροῖηί (πε ἀῑπποι]ίγ Ὠας Ώθεη ταϊσεᾶ, Που ἶς ἴε 

Οιαί αἲ (πε 6εηετα οαηποί ὃὋε «οπ]ρο5δεά οἱ «πο 5ίπιρ]ε Ἰ4 

αὐαπία, αξ ἶ5 ἴπε ο.δε πΙία {πε ὨΠἰαίοηπίοδ ΊΝε οΆΏ ΏΟΥ 

5εε {ηε οοπρ]είε απά οὐνίοις εχρ]απαίίοη ος {πε ἀἰβετεπος. 

Τητεε εαια] 5ἴπιρ]ε Ιπίεινα]5 οαπηποί οσσοΣτ ἵπ 5αοοθδδίοη 

ἵη (ηε ἘπΠατπιοπίς απά (Πτοπιαῖο 6εηετα; ἵπ ἴηε Ὠἱαίοπίς 
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{6 οαηπ. Τμαίϊ ἶ5 ἴπε τεαδοη ἴμαί {με Ἰα5ί-ηαπιεᾶ ϱεης ἶ5 

5οπηδί(πῃες οοπιροδεά ο{ ΟΠΙΥ {νο 5ΙΠΙΡΙε απαηία. 

Ῥαφσίηρ {Τοπ {Πῖ5 5αρ]εοί νο 5Ώα]] Ρτοοθεά {ο οοηβίάθτ 

ἵμε πεαπίηΡ απά παίιτο οἱ ἀἰΠεγεηος οἱ 5ρεείο». 6 5Πα]1 

Ίδε {Πε {εγπῃς ΄δρεοίε5᾽ απά ΄Πριτε) ΙπάΙΠετεη{]γ, αρρ]γίης 

ῬοίὮ {ο ἴπα 6απ1ς ΡΗΕΠΟΠΙΕΠΟΠ. Φπος α ἀἰῄετεπος ατίδε5 

ΝἨεη {με οτἀάει οἱ {πε δἰπιρ]ε Ρατίς οἱ α οετίαίη ἨΏοῖε ἶ5 

α]ιετεᾶ, υηΏῖ]ε Ῥοίμ {Ώε ΏάπΙΏεΓ απά ππαρηϊαάε οἱ ἴποςδε 

ΡαΤί5 τεπηαίη {ῃθ 58Π1Ἴ6. Ῥτοσεεάίπρ {τοπι {Πὶς ἀεβηϊίοι να 

Ώανε {ο 5ΠΟΝΥ {παί (Πετο ατα {τος δρεοῖες οἳ ἴπε Ἐοπτίῃ, 

Ἐ1πςί1γ, Ώπετε. ἶ5 (Πμαί η ψυΠῖοεὮ ἴπε Ῥγεπιαπι Πες αἲ {πα 

Ὀοίίοπι; 5εοοηά!γ, ἐπαί ἵω ἨΠΙοὮ α ἀῑεδίς Ἱε οἩ θαοΏὮ δ1άδ 

οἳ {πα ἀῑίοπε; (Πίτά]γ, ἴπαί ἵπ υΏῖοὮ {Πο Ῥγοπαπῃ ἶ5 αΌογε 

Όλα ἀἴίοπα. Τί ]] Ῥο τεαάΙ]γ 56εΏ (Παί ἴπετο ατα πο οἴμετ 

ΡοββῖΡ]ε τε]αίϊνο ροδίᾶοης οΓ {ε Ρατίς οἱ ίπαο Ἐοιτίῃ. 
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νο τΕ» 

[Τηε τείετεηοες 1η {πεςε ποίες ατε {ο {Πε ρασες απᾶά πες ο{ 

ἴπε Ρρτεδεπί οἀ1]οη.] 

Ῥαρο 96, Ίπε 3. ΤΠΕ {ΕΓΠ µέλος βἱση]πες α 50ΗΠ6, αηπά 5 5ὐςἩ 

Ἰπο]αάες {πε Ἱνοτάς, (Πε πιε]οάγ ΡίΟΡεΙ, 1.6. {πο αἰεγηαίοη οί 

Ἠϊσηετ απἆ Ίουγετ ΡΙίοὮ, απἆ {πε τηἉγίηπι.. ῬΒπΐ α5 ἴἩε 5εοοπά 

οἱ έμεςε {ασίοτς ἶ5 ενἰἀεπί]γ (παί νυΠπ]ςὮ ἶ5 εΠαταςίετὶςεῖο Οἱ 50Η6, 

 οΆπῃε {ο αρρτορτῖαίε {ο Ι5ε]ί {Πε ΤΕΙΠΙ µέλος. ΤΠεη τέλειον 

µέλος γγας α5εά Ιπ {πε ν]άετ 5εηΏ5ε. (ΟΡ. Αποηγπιας, ὃ 29, Τέλειον 

δὲ µέλος ἐστὶ τὸ συγκείµενον ἔκ τε λέξεως καὶ µέλους καὶ ῥυθμοῦ. 

Θεε αἶςο Ατὶςεϊάες Οπή απας (εᾱ. Μεἴδοπι, Ρ. 6, Ππε 18). µέλος 
Ώπεη η {πε παττονετ 5εηςε φἰσηίῃες ἵπ Ατϊσίοχεηιις {λαί πιοππεηίΐ 
ΟΓ πιισῖο νΏῖοὮ οοησῖσί5 ἵπ ἴπε επιρ]ογπηεηί οἱ Πίσ]ετ απά Ίουνετ 

ηοίες, αΊναγς νη(Ὦ {πε Ἱπιρ]ςσαίϊοη {Παί {πε οοπιρ]είε 5ετίε5 οἱ 

οοπροδςίδ]ε Ἡΐρπει απά Ίουνετ ποίες ἶ5 ἀείετπιίπεά ΡΥ α παίυτα] 

Ίαν. Τηῆϊς απαΠίγ ο{ µέλος ὮΥ νΥμΙοἩὮ 1ὲ ἶ5 οδεά]εηπί {ο α Ια9Υ, ΟΙ 

ταίΏετ ἴπε επιροάϊπιεπϊ οἱ α Ίαν, ἵδ οα]]εά τὸ ἡρμοσμένον: απᾶά 

εοπ5εαιεπί]γ α]] ίταε ππε]οάγ 15 αΏ ἡρμοσμένον µέλος. Τῆας {ο 

ἴμε (τεε]ς ἨἩατπιοηΥ {5 {Πε Ίαν; οἱ Με]οάγ. ἡ µουσική οἨη ἴπε 

οἴμετ Ἠαπά ἶ5 α ἴετπι Οἱ νετγ γάε θἱση]βσαίῖοη. Ατϊσάες ΟΙπ- 

Παπις (εᾱ. Μεϊροπι, ΡΡ. 7, 8) σῖνες {Πε {οονήπς απα]γσῖς οἱ Ἱῖ--- 

μουσική 

΄ | ΄ ΄ | ’ μά ε ΄ 

µέρη τεχνικά µέρη χρηστικά µέρη ἐξαγγελτικά 
| ν | 

| , / | ς 
µετρικόν ποίησις ὑποκριτικόν 

ῥυθμικόν ῥυθμοποιῖα ᾠδικόν 
ἁρμονικόν μελοποιῖα ὀργανικόν 

Νου Ίη γΥμ]οὮ 8εΏ56 5 ἴἨε ἴΕΤΠΙ µέλους μ5εά ἵπ {Ἡε Ρᾶς5αδε 
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Ῥαέοτε 52 ἩΜαταιατά 5Ἱρροδες ἵη {πε σεπεταὶ 5εΏ5ε οἱ ἴἶε 

οὐ]εοί-πιαίίεγ Οἱ μουσική. (ἴπ 5αρροτί οἱ (Πῖς νῖεν Ἡε παὶρηέ 

Ἠανε αιοίεά ΑπΠοπγΠΙΙ5, ὃ 209, Μουσική ἐστιν ἐπιστήμη θεωρητικὴ 

καὶ πρακτικὴ µέλους Τελείου τε καὶ ὀργανικοῦ.) ῬΒαΐ (5 ἵ5 ποῖ ἵη 

αοζοτάαησε νήί(Ὦ Ατὶδίοχεηις᾽ πδε, απά ρτοῦαβ]γ Ἠεείρ]μαί ἵ5 

τὶσΗί ἵω Ιπίετρτείῖηπρ 1ξ Ιω 115 οἶοδε απά αἰτῖοί πιεαπίηρ. ΤΠ 5ο, 

νγηαί ατα {πε οίπεχ 5εἵεησες οί Ιέ Ῥεδίϊάες ἁρμονικήξ ὙΜεσίρμαὶ 

τερ]]θ5, µελοποιῖα, ὀργανική, Φδική (1.6. ἴΊιε 5οΐεποες οἱ οοπιροβίῖοη, 

οἱ Ιηδίταπαεηία] πιμσῖς, οί θἱηρίης). 

1. 4. µίαν τινὰ αὐτῶν ὑπολαβεῖν δεῖ κ.τ.λ.--- Τπε οοπδίτασοβοτ ος 

Εχ]5 φεηίεηοε ἶ5 δεῖ ὑπολαβεῖν τὴν ἁρμονικὴν καλουμένην πραγµατείαν 

εἶναι µίαν τινὰ αὐτῶν {1. 6. τῶν ἰδεῶν), τῇ τε τάξει πρώτην οὖσαν, κ.τ.λ. 

Ματαιατά απά Ἰλεδίρηα] οοηΏδίταε δεῖ ὑπολαβεῖν μίαν τινὰ . 

αὐτῶν, τὴν ἁρμονικὴν καλουμένην, εἶναι πραγµατείαν τῇ τε τάξει πρώτην 

οὖσαν, κ.τιλ., απά ἰταηδί]αῖε 6 γγε τηαςί τερατά οπε οἱ επι, παππε]γ 

Ἡαιπιοπίο, α5 Ρτϊπιαγ. Βαΐ ἔπε (ῑθε]ς {οτ ΄ἴο Ῥε α ροοά πια 

15 ποῖ εἶναι ἀνὴρ ἀγαθὸς ὤν. 

τὴν ἁρμονικήν. ΤΠε Ἐηρ]ϊδη γνοτά ΄ἨΠαπιοηγ) ἵπ πο ψδε 

οοιτεδροηάς {ο ἴε (τεε]ς ἁρμονία. Τηϊς Ιαΐίίει ρτορετ]γ 5ἱρηπ]- 

Πε5 αΏ αἀ]αδίπιεπί ος Πίϊπς {οσείμετ οἱ ρατῖ» Ἠεπςε, ὮΥ 

Ρεῖης ἰταηδίεττεά {τοπ {με ππείηοά {ο {πε οοπετείε οδ]εοί πυΏῖς] 

επιροάϊες 1έ, ἴε 15 αδεά {ο οοπποίε (α) α 5εα]ε Οἵ 5ΥγδίΕΠΙ ἃ5 

 ν/ηο]ε οςε Ρρατίς Ώανα Ώθεπ αά]ησίεά ἵη ἰπεῖτ Ῥτορετ τε]α- 

Ποης, (6) τηε επΠατπιοπ]ο 5σαἷε, Ῥεοαιςε η {παί σεηας {ητεε ποῖε5 

οἱ {μα Τείτασμοτά ατα Βίεά πιοσί οἶοδείγ ἴο οπε αποίµετ, ναί ἶ5, 

Ρἰαοεἀά αἲ ἴλα 5πια]]εδί ροβδῖδ]ε ΙηίειναΙς. ΤΠε {6 ἁρμονική 

εἹσηϊῃες {πεη {ια οἶοησς Οἱ 5οα1ε5, {μαί ἶ5 {Πε 5οΐεποε ὮΥ πΥλῖς] 

πε οοηδεϊαίο α 8Υ5ίεπι οἱ τε]αἰεά απᾶ οοπιροδδίρ]ε ποίθς. 

ἨΗ αΤΠΙΟΏΥ 1ηΏ {πα πιοᾷβτη 85εη5θ οἱ {ες γνοτά γα5 ἴη Τ5 ΙΠ{ΑΠΟΥ 

απποης {Πε αποϊεηπί (τθε]ς. 4 

1.6. τυγχάνει γὰρ οὖσα τῶν πρώτων θεωρητική ταῦτα δ ἐστὶν 

ὅσα. ΤΠε Μ55 τεαάϊηρ ἵ5 πετε Ρ]αϊηΙγ απρταπηππα{]σα]. Ἡ νε 

τεϊαῖη πρώτη τῶν θεωρητικῶν, 6 πιμδί «ΏαΏρε ταῦτα ἴο ταύτης, ΄ἴο 

Ὠπ]ς5 φοἵεπος Ῥε]οηπᾳ,. ἅο. [ορ. Ἱ. 12, οὐκέτι ταύτης ἐστίν]. Βαΐ 

1 Ρταίατ {ο τεαάἆ α5 αΌονο ννῖεἩ Ἰλεέρλα], ἵπ νυλΏίςὮ «α5α οἱ οοιῖδε 
ταῦτα τείετ5 ἵΟ τὰ πρῶτα. «ὉΡρ. ΑποηΥΠΙΙΦ (4 ππετα εεἶο οί 

Ατδίοχεη5), ὃ 31, πρωτεῦον δὲ µέρος τῆς μουσικῆς ἡ ἁρμονική ἐστι" 

τὰ γὰρ ἐν µουσικῇ πρῶτα αὕτη Θεωρεῖ Αἱδο ὃ 19, τῶν δὲ τῆς 
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µουσικῆς μερῶν κυριώτατόν ἐστι καὶ πρῶτον τὸ ἁρμονικόν' τῶν γὰρ 

πρώτων μουσικῆς πέφυκε θεωρητική. «ϱΡ. αἱδο Ἱ. 14 οἳ ἐπῖ5 Ραρε, δι 

ὧν πάντα θεωρεῖται τὰ κατὰ µουσικήν. 

Έοτ {πα τε]αίοη Ῥείνεεη Πατπιοπῖο απά Μπασίς, ορ. Ῥ]αίατε] 

«06 Ἰ{Η5έσα, 1142 Ἐ, φανερὸν ὃ ἂν γένοιτο, εἴ τις ἑκάστην ἐξετάζοιτο 

τῶν ἐπιστημῶν, τίνος ἐστὶ θεωρητική δῆλον γὰρ ὅτι ἡ μὲν ἁρμονικὴ 

γενῶν τε τῶν τοῦ ἡρμοσμένου καὶ διαστηµάτων καὶ συστηµάτων καὶ 

φθόγγων καὶ τόνων καὶ μεταβολῶν συστηματικῶν ἐστι γνωστική πορ- 
ρωτέρω δ) οὐκέτι ταύτῃ προελθεῖν οἷόν τε. ὥστ᾽ οὐδὲ ζητεῖν παρὰ 

ταύτης τὸ διαγνῶναι δύνασθαι, πότερον οἰκείως εἴληφεν ὁ ποιητὴς .. . 

τὸν Ὑποδώριον τόνον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἢ τὸν Μιξολύδιόν τε καὶ Δώριον 

ἐπὶ τὴν ἔκβασιν ἢ τὸν Ὑποφρύγιόν τε καὶ Φρύγιον ἐπὶ τὴν µέσην. 

1. 16. ΤΠε Ρροῖηί οί {λε ραςςασε Ἶες ἵπ {Πε ροςδῖδ]ε απιῬἰριίγ 

οἱ {πε {επι ἁρμονικός, νο ΡορετΙγ ἰσηϊγίης ΄οοποειπεά 

νη(Ὦ 5εα]ες᾽ [αρ. ἁρμονική Ξ- 5εἵεπος οἱ 5οα]ε5] παὶρΏί αἶδο πθαἩ 
6 εοποετπεά γηῖτἩ {πε εηΠατπηοπίο 5σαἱε. ΟΡ. ποίε οἩ Ἱ. 4. 

Ῥ. 96, ]. 2. καί τοι τὰ διαγράµµατά γ αὐτῶν. 3εε επά οἱ ποίθ 

ΟἨ Ρ. 10, Ἱ. 1. 
Ἱ. 4. περὶ δὲ τῶν ἄλλων μεγεθῶν τε καὶ σχημάτων. 1 Ίανα 

εΠαηφεά {πε Μ55 τεαάϊῖησ γενῶν ἴο μεγεθῶν {οι ἴΏτεε ΤΘΒΣΟΠ5: 

(1) απΠίε 5υββοιεπί δίτεςς ας Ῥεεη Ἰαϊά οἩ {πε εατ]γ {πεοσῖςίς) 

οπι]δείοη οΓ {Πε (Ἠτοπια(ῖο απά Ὠϊαίοπῖς σεπετα, απά {ασε τείετ- 

εηςε {ο Ιὲ ἶ5 ποί τεφιίτεά; (2) α τείετεπος {ο {λπεῖτ οπηδδίοη ος 

{οίπετ πιασηϊεαάες᾽ 15 τεφαῖτεά ἵη νίεν’ οἱ γγ]αί {ο]]ουνς (ορ. ]. 7); 

(3) πε εἶοδε «οππεχίοη Οἱ γενῶν αηπἀά σχημάτων ὮΥ τε καί γγου]ά 

πια]ε ἴξε πεοεςςατγ ἴο 5ΗβΡΙΥ {πε απαΠβοαίίοη ἐν αὐτῷ τε τῷ γένει 

τούτῳ καὶ τοῖς λοιποῖς νεὮ ῬοίἩ, γνπίοὮ ἶ5 οὐνίοις]γ Ιπιροςαῖρίθ. 

σχῆμα, πΠΙοὮ νε ε]α]] (ταηδίαΐε ὮΥ ΄Εϊριτε; 5ἱσηϊῃες (πα 

Ἀιταηρειηεηί οτ οτἆετ οἱ {πε ρατίς οἱ α νηοίε, απά (νο (Πηρς 

ἀῑ[ετ ἵΏ σχῆμα Ἱξ ἴΠεγ Ἠανε {με 5ατηε Ρατίς, Ῥαΐέ ἴπεςε Ρρατίς ατα 

αιταηφεά ἵπ α ἀῑβετεηέ οτἀετ. ΤΗις {λε 5οα]ε ἴοπι 6 {ο 6 απά 

ἴπε 5εα]ε ποπι ᾖὃ {ο ὁ οἩ ἴπε ΙΥΒΙίε ποῖες οἱ {Πε Ρίαπο ατα 

«οπηροδεά οἱ {Πθ 5απῃε Ιπίετναίς, Ώνε ἴοπες απά {νο 5εΠΙίοη65, 

Ῥαΐ ἴπεγ ἀῑβετ ἵπ σχῆμα ΟΥ ἴλε ατταηρεπηεπί οἱ έπος ἱπίετνα]ς. 

1.6. ἀποτεμνόμενοι .. . τὸ διὰ πασῶν. ὮΥ ἴλε Ρῄταςε τὸ τρίτον 

µέρος τῆς ὅλης µελφδίας ἵ5 πιεαπί {πε Ἐπ]ατπιοηπῖς σεηι5, ]ᾳδί α5 

α {ενν Ίπες αΌονε τὴν πᾶσαν τῆς µελφδίας τάξιν πιεαΏς {πε Έπλατ- 

πηοπῖς, (Ἠτοπιαίίςα, απά Ὀϊαϊοπῖο (επετα. 
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Ἠεηοε ἴπε Μ59 τεαάϊηπσ ἔν τι γένος μέγεθος δέ ἶ5δ ιπἰεπαβ]ε. 
Ἠλ/μαί ἶ5 ἴ1θ τρίτον µέρος Οξ µελῳδία Ίποπα νγπ]ε] {πε Ἠατπιοηῖδίς 
ση Ὦθ δαἷά ἴο Ἠανε φε]εοίεά οπς Ρεπαςὸ Αοοοτάῖηρ {ο Ματ- 

απατά ἁρμονία (1π {πε 5εΏ5ε οἱ “πιε]οάϊο εἰεπιεπί ἵπ πιυείς᾽). 

Ῥαϊ ενεη ρταπ{ῖηρ {]αί µελῳδία Ἠετο ΠΊθαΏ5 πηιδίςο ἵπ σεπετα], 

αηΏά (λαί πιδῖς Ιπ ϱεηετα] ΠΙΥ Ῥε ἀἁϊν]άεά Ιπίο ἁρμονία, ῥυθμός, 

αηΏά λόγος, οου]ά είς ἀῑνίδίοη ἨΏανε Ῥθεη 5ο απίνετεα]]γ {απαῖ]ίατ 
ἴπαί Ατδίοχεηις γγοι]ά ρτε5αρροδε Ἱί, απά ΕΠΙΡΙΟΥ {πε Ῥηταδε 

τρίτον µέρος νψήίλοιί εχρ]απαίῖοη ὃ 

1 οπιῖξ γένος απά δέ. ΤΠε {οτηχετ πὶρΏηί εαδ!]γ Ῥε Ἰηδετίεά Ὦγ 

3η Ἰσποταπί 5οτίρθ, ἩΝο ποῖ απάειδίαπάϊπρ τοῦ τρίτου µέρους 

πε {Ἠε ηεΟΕΒΦαΤΥ τείεΓοποε {ο {πε επΠατπιοπίο ϱεης5. Τπε 

ΙΠΙΥΙΦΙΟΠ Οἱ γένος παθυτα]]γ επίαϊ]εά {πε αἀά]ίίοη οἱ δέ. 

]. 11. Απ ππκπονη ρο]επηῖς. 

1. 1δ. φωνῆς. Τ{Πε {ΕΓΠΙ φωνή 1ΏΠ Ατδίοχεηις οοπἹρτεπεηπά5 

ἴπαο Ἠιπ]απ νοίσε, απά ἴἩα 5οµπά5 οἱ Ἱπδίταπηθηϊ. Φεε Ατί- 

φίοΐ]ε, ὤε 4ήα, 4299, ἡ δὲ φωνὴ ψόφος τίς ἐστιν ἐμψύχου' τῶν 

γὰρ ἀψύχων οὐθὲν φωνεῖ, ἀλλὰ καθ᾽ ὁμοιότητα λέγεται φωνεῖν, οἷον 

αὐλὸς καὶ λύρα καὶ ὅσα ἄλλα τῶν ἀψύχων ἀπότασιν ἔχει καὶ µέλος καὶ 
διάλεκτον. 

Ῥ. 97, Ἱ. 2. 1 τεαά ἐπιμελὲς {ΟΙ ἐπιμελῶς ο ἴπε Μ95 νη]οῖι 

(1) σῖνες α νεα]ς οοηδίχΙςΙΙΟΏ {ο γεγένηται, απά (2) τεφαῖτες, α5 

Ματαιατά 5αΥν, ἴἩε διορισθέντος οἱ Ἱ. 4 ἴο Ῥε 5αρρ]επιεπίεά ὮΥ 

8η αἀνετο. 

]. 6. Δάσος. ἹἸαδις οἳ Ἠεγπιοπε, ἴπα υε]]-κπονη ἀπγ- 

ταπηρίο Ῥοεί, απά ἴεασπει οἱ Ῥϊηάαχ. Θαϊάας οτεάϊίς Πϊπι νε 

ἴπε αιίΠοτδΒίρ οἱ ἴπε εατ]εδέ νγοτίς οἨη {Πε (πεοτγ οἱ Μαιρίς, 

φ6ς ουἱάα5 5. ὖ.; ΑίΠεΠαεΙΣΣ, 4556 απά χῖν, 6246; Ἠετοάοίας 

να, 6; Ῥ]πίατοβ, ρε ἠ{ωσέζα, 1141 Ἑ-Ο. 
Ἐπιγονείων. Ὀϊδοαῖρ]ες οἱ Ἐρίροηις οἱ Απιρτασία, α {Απ1οΙ5 

πιηφῖσα] ροτίοτπηςτ. 966 Αίπεπαεις ἵν, 183 ἆ απά χῖν, 6374. 

]. 7. πλάτος». Τηπε 5ρα/ῖα] Ίπασε, απάετ ψλΏῖοῖ Απδίοχεηις 

τερτεδεηίς {λε ΡΙ{ο τε]αίῖοης Οἱ ηοίες, 15 εῑαί οἱ απ Ἱπάεβηϊίε 

Ίπε 4 ν ; ν { 

4 ' ι. ' [ ά 
οη Ὑνπ]οἩ {με 5ενετα] ποίες αρραατ α5 ροῖπίς α ὁ ε ἆ [ερ. Νϊοο- 

πηαςΠΏ5 (εἀ. ΜείῬοπι, Ρ. 24, Ἱ. 21), φθόγγος ἐστὶ φωνὴ ἄτομος, οἷον 
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μονὰς κατ’ ἀκοήν], απά {λε Ιπίετναϊ]ς α5 {πε οπε-άϊπιεηδίοη 5ραςες 

Ῥείνεεη {πεπι. ΤΠε οὐνίοις οὈ]εοείίοη {ο {5 οοποερίοη ἶ5 

ἴπαί Τε αιπῖραίες αυαπ{Ι(γ απἆ 5ο τεαΙ{γ {ο ἴἩε 5Ραοες Ῥείπεεπ 

ἴπε ποῖες, νπ]]ε ἵε ἀεπῖες Τέ {ο {λε ποῖες {πεπηδεῖνες, π'Ίετεας 

οἳχ 5εης5ες {ε]] 5 ἴΠαί ἴπε ποίες ατε {Ἡε τεα]Ιξες, απἆ {πε 

Ἰπίετνα]ς οη]γ ἴΠεῖτ τε]αίίοης. ΤΗϊ5 οἈ]εοίῖοη [ες αἲ (πε Ῥαφῖς 

οἱ ἴπε εοπίεπάϊης {Πθοτγ, Ἠετε αιοίεά ὮΥ Ατϊσίοχεηις, πἨ]ο] 

Ἀδείρης {ο ποίες α οετίαῖη απαπΙέγ ος ΄Ῥτεαά(μ. 

]. 16. ἢ πῇ μὲν πῇ ὃδ᾽ οὔ. Έοτ Ατδίοχεηις) αΏ5ΥΕΓ ἴο ἴπε 

αυεςίῖοη 5εε Ρ. 107, Π. 13-19. 

1. 17. 1 οοπ]εσίατε λεκτέον {ΟΙ δίκαιον οἱ ἴμε Μ55. ϱξ. ποίε 

οἩη Ρ. 143, Ἱ. 13. 
1.1ο. Ῥτοραβ]γ Ματαιατά’5 διελθόντα 5 οοττεςί. άρτὰ 15 

ποί οΡ]εςίΙοπαΡ]ε ἵη Ιέ5ε]έ (αρ. Ρ. 98, Ἱ. 5, Ρ. 198, ]. 18, ἃτο.) ; Ῥαΐϊ 
1{ ννε τείαῖη Ἱε, {ηε Ῥα55ασε Ιαοί5 αΏΠΥ τείεγεηος {ο ἴπε ϱΕΛΕα/ἶ 

ἱτεαίπιεηί οἱ {Πε 5οαἱε. 

1. 22. πλείους εἰσὶ φύσεις µέλους. Φεε Ρ. 11Ο. 

"Έ. 98, Ἱ. ο. Τπε πιεαπίηρ]εδς αὐτῆς οἱ {πε Μ55 πιαγ Ίανε 

Ῥεεη Ιπίετρο]αίεά {ο ρτοάωοε α 5ΠΟΥ οἱ οοππεχίοη Ῥείννεεη {Πῖς 
ομαλιώώκμὰ απά {πε ρτεςεάίηρ. 

1. 17. οἷς ἅμα . . . συμβαίνει. 

κι ο ψς 
Τπε ἀῑδίαποε Ῥείπεεη 6 απἆ α, τερατάεά α5 α νποῖθ, ἶ5 4η 

Ἰπίετνα]: τερατάεά α5 α 5ετῖες οἱ 5πηα]]ετ ἀῑδίαποες, Ώείνψεεη εαπά 

” Γαπά 6, ϱ απᾶ ᾱ, ΙΤ ἶ5 α 5οα]ε. 

1.21. ΟΕ Ἑταίοσ]ες ποίμίηρ ἶ5 ΚπονΏ Ῥεγοπά ν]αί νε Ἱεατη 

ποπι Ατϊδίοχεηις Ἠϊπηδε]{, 

1.22. ὅτι ἀπὸ . . . µέλος. ΤΗ 15, οηε ας α οποῖοε Ῥείνεεη 

εοπ]αποίῖοη απά ἀϊδ]αποίῖοη. 
Οοπ]υποίῖοη. 

ο. Οοπ]αποβίοη. θα Βασ πες 

[ . ο τες ας τς 
τι ερ. [ 

| | Τις]αποίῖοη. 

Τιδ]αποίῖοη. 

Αί ἴπε Ρροῖπί ΕΕ ἴπε αδοεηάϊῖηπρ πηε]οάϊς Ρτορτεδδῖοη 
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ΑΕΙΣΤΟΧΕΝΟς 
Μι. λος Ἡ 

ἀϊνεισες Ιπίο ο ει απά ΕΕΞΞΕΞΞΞΕΞ 

οἰπο]]ατ]γ αἲ στ ἴπα ἀεξσοεπάίηρ πιε]οάϊο ΡτοστεδδίοηΏ 
με ο Ἡ Ω, 

ὕταπο]ος Ίπίιο ΕΕ ππεςς απά Εθν | ο ο  Ὁὂ ο 

1.23. εἰ ἀπὸ παντὸς . . . γίγνεται. Ἐνιάεηί]γ ἴπο Ίαν οπΙγ 
Πο]άς οἱ ἴποςδα Εουτίῃς οί η ίμα κανό 8τε Πχαςά ποίθς. 

14 νε {αῑζα {1ο Έουτί] ΕΞ 

πιείποά οἱ οοπιρ]είίηρ {πε ππε]οά]ο ρτοστεδεῖοη ἵη εας] ἀῑτεςίίοη ; 

ἴπας--- 
--- ᾿ ] ἱ 

σα σ τες. 
ὃν αμα ν” 4 

Ῥ. 99, Ἱ. 10. Ἐοχ ἴλε Ῥετίέεοί Φγδίεπῃ οἵ ὣσα]ε 566 Γηϊτοάμοίῖοη 

Α δ 29. 

1. 14. κατὰ σύνθεσιν, ΄ἵη τεδρεοί οἱ {πα ππεί]οά οἱ {πεῖτ οοπι- 

Ροβ!είοη;᾽ αοοοτάἶπρ αξ {λαί ΠΙαΥ Ῥε ΡΥ οοπ]αποίίοη, ἀϊδ]αποίίοη, 

ος α οοπιΡἰπαίίοη οί ῬοίἩ {πΠεδε πείμοάς. Όεε Ιηἰτοάμείίοη Α. 

2αςςέ. 

1. 15. κατὰ σχῆμα. ϱΌΡ. ποίθ 0η Ρ. 96, Ἱ. 4. 

Ἡ ρτοβαΡ!γ 5αρρ]ες {Ἡε ίταε τοααάίηρ Ἡετθο. ἥΜαταιατά Ἰηδετίς 

καὶ κατὰ θέσιν ΟΏ αεοομηί ΟΓ µήτε θέσις ἵτπ Ἱ. 17. Βαΐ ἴπε Ιαεΐετ 

γγοτάς (ΝΠΙοἩ ἆο πο αρρεατ ἵη Ἡ) ατα ΡτοβαΡΙγ α ἀῑίοσταρῃ ἴο 

µήτε σύνθεσιε. ΤΠΟΙΡΗ θέσις ἆοες ποῖ οοοςΓ α5 α ἐεε]ηΐσα] ἴθτπα 

ἵη Ατδίοχεης, 1ΐ{ πα]σ]ί «οποεϊναὈ]γ πἹεαη ΄ΚΚεΥ᾽ οη {πε 4ΠΔΙΟΡΥ 

ΟΕ τίθεσθαι (5εε Ε. 6. Ρ. 1258, Ἱ. 7); Ῥαΐ Ίκεγ-ἀϊςιϊποίῖοης Ῥε]οπρ {ο 

α ]αΐετ ρατί οἱ ἴπα 5υβ]εοί (ρ. 10Ο, ΙΙ. 14-20) απἆ ατε οιί ος 

Ρίαοε Ίετε, Ατϊδίοχεπας Ῥείηρ νε] αἵνατε ἴπαί 5αεῖι ἀῑδίηείίοης 

ατα ηοί εδδεη{Ια]]γ 5οαἱαε-άϊσϊποίῖοης (56ε Ρ. Τοο, Ἱ. 16). 

1.25. ἀναποδείκτως ... γίγνεσθαι δείκνυται. Ἑταίοο]ες, αοοοτά- 

Ίηρ {ο {πε οτ]]οῖδπα ο{ Ατἰδίοχεπιις, γου]ά 56εΠῃ {ο Ἠανε Ῥτε5Ιρ- 

Ροδεᾶ {πε οοπςμίῖοη οἱ {πε οσίανε 5οα]ε 

5) --- 
ἴπετε 15 Ῥμΐέ οπα 

ΕΞ ΞΕΕΞΞΞ 
απά {ο Ἠανο αττῖγεά αἲ {πε επιπηεταξίοη οἱ {5 Εἴριτες ΡΥ 5Πονίηρ 
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ἴπαί αἴτετ ρτοοεεάῖηςσ {Ἡτοιση {πε νατῖοις αιταΏησεπιεηίς {ο Ῥ6 

ορίαϊπεά ὮΥ Ρερϊηπίης φιιοσθδαϊνεΙγ υΙἩ 6, ᾗ 6, σα, ὅ, 6, ἆ, οπε ἵ5 

Ῥτους]ῆί Ῥαε]ς ασαῖη {ο {πε Πτοί Ἐϊσυτε νη(Ὦ νγπῖοὮ οπο δίατίεά. 

Αραϊησί {Πῖ5 δαρεΓβοῖαὶ επιρὶτοίδπι Ατδίοχεηας νετγ Ἰη5ί]γ 

πτρες (Παῖ ἴ1ε Ἐϊσιτες οἱ ίπε Ἐουτίᾗπ απά ΕΠΙΗ απά {πε Ίαννς οἱ 

ἴπεῖτ «ο]]οσαίϊοη πιισί Ῥε ἀεπιοησίταίεά Ρρτίος {ο ἴπε επαπιεΓαίοη 

οἱ {ο Ἐϊσωτες οἱ (πε Οοίανε. Οἵλετννίδε νγε ατε ποί ]ηδί]βθά ἵη 

Ηπηίηρ ἴπεςε ΈΊριτεδ {ο 5ενεη. ΛΗΥ, {οτ εχαπηρίε, 5Ἡου]ά νε 

ποῖ αἀπτῖί {πε Ἐϊσατε 

ϱσβ Ξς τ 5 ον ---- 

Ἠετε νε Ἠανε α 5οα]ε {Παί ἶ5 Πεσίηπιαίε {ποιρΏ Ιὲ «οηβῖσί5 ος 

Ώνε ἴοηθς αΏά {νο δεπ]ίοπες, Ώθ6οαιαςε Ιΐ ν]ο]αΐες {πα Ίαν οἱ {πε 

Έϊριτες οἑ {πε Ἐουτίῃ απἆ ΕΠΙ απά {πεῖτ σοἱοσβίῖοη. 

Ῥ. 100, Ἱ. 1ο. ΘῬενεταὶ Ἱοτάς πιμδί Ἠανε Ῥεεηπ ]ο5ί Ἡετα 
ἴπο φυΏσίαηοο οί ὙΠΙοα 1 Ἠανε 5αρρ]εἀ. Ατϊδίοχεηις 15 ενί- 

ἀεηί]γ Ιηβὶςῖηρ {παί (πε επιπεταίοη οἱ {Πε 5οα]ες οπηποί Ῥε 

οοπιρ]είε υπ]εδς αεοοιηί Ῥε ἴακεη οἱ {πε 5οα]ες οἱ πιῖχεά 

δεηµ5: {Πετείοτε α[ίετ {πε ηιπησετ οἱ ροβδῖβ]ο 5οαἷες ἴπ εας] 

σεηας Ίας Ῥεεη αδοετία]πεᾶ, νε πηισί, Ἡς {εἰς 5, παῖχ 6επετα 

απά τερεαί {πο Ῥτοςσεςς οἱ επιπηετα(Ίοη. Βαΐ ναί 15 {Πε 5εΏ5α 

οἱ σῖνῖηρ α5 α τεα5δοΏ {ος {πε πεοεςςῖίγ οἱ {πῖ5 ρτοσεδς {Πε {αοί 

ἴλαί “{Ππεγ πΊοενετ ΄{ΠεΥ᾽ ΠΙαΥ Ῥε, ΄Παά ποί ενεη ρετοεϊνεά 

γνηαί πηϊχίυτε 5} 

1.17. Ματαιατά Ἰηδετί5 τοῦ τόπου Ῥείοτε αὐτοῦ απᾶ ἰταηφδ]αίες 

ἑτποιρΏ {πε 5ραοε ἶ5 ἵη 15ε]{ Ποιπορεπεοις. Ἰεδίρμα] τίρι1γ 

τεαάς υηίἩ ἴπε Μ955 απἀά υπάειδίαηάς αὐτοῦ 5 εαια] {ο τοῦ 
συστήµατος. 

1.22. Τε αιεδίοη Ἠετε ταἶθδεά ἶ5 οπε οί στεαί Ἱπροτίαηςθ. 
Άτε ἴπετο αΏΥ αβπηϊέ]ες Ῥείνγεεπ 5σα]ες απά Ἱεγ5ὸὲ ΕΥ 5εα]ες νε 

ΏΙΕΒΏ 50 ΠΙΒΏΥ δετίες οἱ ποίες ἵηπ νΏῖο, αὈδίτασίίοη 15 πιαάε οἱ 

Ρϊϊοϊ απάἀ τερατά ἶ5 Ἱαά 5ο]εΙγ {ο {πε οτἀάετ οἱ Ιπίετναί5,. ΈΥ 
Ίκεγς νγο ΠΠΕΑΏ 6Ο ΠΙΔΏΥ δετίες οἱ ποῖθς, ἵΏ γυλὶο]ι {πε Ιπίετνα]ς 
αηΏά ἴλαῖγ οτάετ ατα Ιάεηίῖσα], υνπ]]ε εαοὮ 5ετίθς ἶ5 θΙ(μαίεά αἲ 

ἃ ἀῑπετεηί ρί{οἩ ἔτοπα ενετγ οἴμετ. 

5εε Ιηίτοάποίῖοη Α. ὃ 22. 
«Ἑ. 101, 1.1. Ατδίοχεηάς Ίετο οοπίταδί5 (νο Ρηϊποῖρ]ες ὮΥ 
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πΠίοἩ οπς παὶρΏί Ῥε σα]άθά ἵπ ἀειετπηϊηίπρ {πε τε]α(ῖνε ροδίΜίοπς- 
οἱ (πε Κεγς5 ΡίορεΓ {ο ἴπε 5εγετα] 5οαἱε. Όπε ἵ5δ {πε {ασε 

Ρεϊ]ποῖρ]ε Ο{ καταπύκνωσις, Οἵ / εἶοδε-ραςκίηρ” οἱ Ιπίειναί5; ἴπε 

οίμες ἴπα ἴτας Ῥεϊποῖριε οἳ {πε Ῥοβδϊβ]Πίν οἱ Ιπίετπιοάσ]α[ίοῃ. 

Το ιπάθιδίαπά {πε ἀϊῄετεησοε Ῥείνεεη ἴπεςσε Ρτϊποῖρ]ες εί 5 

(α]κε λα 586Υεη πιοάες οἵ 5σοα]ες οἱ ΤαΡΙε 2ο ἵη Ιπίτοάποίιίου Α, 

1Ώ {πα ἘπΠατπποηῖ]ο {ΟΓΠΠ5 αξ {οἱἱοι/ς: 
σορὶς 

Μιχοιχριιν [ΓπἩΡ ] ] 1 

ρ : ἡ ο ἷ ΊΥριαν [πόνο Τ Τ Τ .α 

Τοπῖϊς 

ῬΗΑΥαΙΑΝ [σρ μπα σμοκωνίν ΕΕ Ξ. τι ΞἜ 

Τοπῖς 

ΏομΙΑΝ ε. : . τῷ ο --τττ-- 

Τοπῖς 
Ἠγνοισριαν [Γρ 1 / } -ἰ----α--πα---- 

Τοπῖς Ω | | | 
ἨΗΥΡΟΡΗΕΥΟΙΑΝ εξ. τες. 

ε) ὃν 
Τοπῖς π φον Ἀ | [ 

Μον ο ο ,ωμασονη σοκ. αυ παω Ίσ-- 

απά εί Ἡ5 Ρ]αοε α1] {μα ποίες αρρ]εά ΡΥ ἴπεςε 5οαἷες Ῥείνιθεῃ 
σΑν εκὰ ας 
εῶτς-- απά τες η οηπ6 φετῖες 5 {0Ι]ού/5: 

Ω ῆ κ | να ιν ολ 
Όντο) Ἡ ῃ 4. . 1 παλ. 1] μα | 1 
Εὔῑτ--Ἱ Ἴ Ἴ Ἰ ἴ ' παν βωτω--- -- ᾱ- σαν α 



πμ“ σε 

| 

ο ποπ ο. ο 

ΝΟΤΕΣ 

ἴπετε ατα 5ενεταὶ Ιπίετναίὶς οἳ α 5επιίοπε υΠῖοἩ ατε πο 
ἀϊνιάεά Ιπίο (εεῖςτ αρρατεπί]γ Ροςδῖδ]ε απατίεΓ-ίοπς. Αί (πε 

5απΏε {ἴπιε ἴε ἵ5 ενϊάεπί (λαί ἔἩε {οηῖςς οἱ ἴπμεςε Κεγ5 αἆἴε 50 

τε]α(εὰ {ο οπθ αποίηετ {παί 1 νη]] Ὃε ροςςῖδ]ε {ο ραςς ἀῑτεοί]γ ος 

Ἱπά]τες({]γ {τοπ αΠΥ οηε {0 ΑΠΥ οἴμετ,. (Φεε ποίε οἨ Ρ. 129, ]. 4) 

Όποε πποτε ]εί 5 αραίηῃ ἴαΚε (Πε 58ΠΠΙ6 5ενεηπ επη]ατπιοπίς 

πιοάςες, Ῥαί οαπρίηρ {πε Κεγς εί 45 ατταηρε {επι ας {ο]]ουνς : 

, Τοπῖς | 
ξὼ. . 

Μικοινριαν Γῥ  ππαταπα 1 μη 

πό ας τσ 
Τοπῖς ι 

1ΥΌΙΑΝ ερ νο, 

ε7 ---- 

Τοπῖς 
ϱ ῇ ] ή | 

ῬΗΕΝΟΙΑΝ Εσ- 3 1 π ω.- ο ο ὃσ 

.ὰ δροιος Ἡς ο κ ὸ 
ΏΟΝΒΙΑΝ Γρ Τ -4 κα 

- Τοπῖς - ο [ 
ἨΗνΡροιΥΡρΙΑν επ: - - ] 1 ν 

Τοπῖς ο. η ἳ 
-α, ἨΥΡΟΡΗΕΥΟΙΑΝ θε τς Έτ ξτἜς 

δι Ἱ Τοπῖο ο. α- ! - 

πωκων μμ: ο 

Ἠλτιῆησ ἵπ οηε σετίες αἱ {πε ποίες οἱ ἴμεςσε Κεγς Ῥείπεεπ 

ΕβΕΞ., ἆ ΕΕΕΞΞ νο οδίαϊη έπε {οΗονῖπςρ τεςυ]ί : 

ΕΕ ΕΕ ΕΕΕΞΞΞΕΞΕΕΕΞ:Ξ ΕΡΕΚΕΞΕΞΞΕ 

ο ος η μπαμ -. 1 

- 4 
τ) 

Ἠετε Ίνε Ἠανε απ ΠπρτοΚεη δετίες οἱ {πε αὈ5ο]ιίεΙγ 5πια]]εςί 

Ἰητετνα]ς (1.6. ααατίετ-ίοπες); Ῥαΐ {πε Κεγς ατε 5ο τε]αίεά ίο οπθ 

αποίηετ, ἰΠεῖτ {οηῖςς Ῥεϊπρ 5ρασεά ὮΥ {πε Ιπίειναὶ οἱ ἴ(μτεε 
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απατίετ-ἴοηες, {λαί α πιοάι]αζίοη {ΤΟΠΏ οηΠ6 {ο αποί]ετ οἱ ἔπεπῃ 5 

Ἱπροφεῖρ]θε, (5εε ποίε 0η Ρ. 1290, Ἱ. 4.) 

Τπε Πτοί οἱ {πε αὔΏονε δείς οἱ 5οα]ες ἶ5 ατταησεά οἨἳ ἴπε 

Ρηϊπεῖρ]ε οἱ Ρροβῖρ]ε Ιπίεγπιοάι]αίοη; {Πε 5εοοπά οἩ ἴπε ρτῖπ- 

οἴρ]ε οἱ καταπύκνωσις, ΟΙ αιταησεπηεηί αἲ ἴπε οοδεδί Ροδ5ίρ]θ 

Ἰπίετναίς. 1 15 ουνίοις (ναί {πε {οσπηετ ἶ5 {με ἴταε Ρργϊποῖρ]ε οΓ 

πημδίο,. ΤΠε ππῦτοκεη δετῖες οί πια]! Ιπίειναί5 πΙαΥ 5αἲἰδίγ 

πε εγε, Ὀμί {ο αδε {πε νοτάς οἱ Απϊσίοχεπις [ρ. 129, Ἱ. 1] Τε ἵς 
ἐκμελὴς καὶ πάντα τρόπον ἄχρηστος, ἴλαί 15, αἲ νατίαηςε πι {πε 

πηαίμτο οἱ ππε]οάγ υΥΠ]οὮ {οτῬίάς α 5ιοοεδδίοη οἱ πἹοτθ {παπ {νο 

αυατίετ-ίοηπεδ; απᾶ οἱ πο Ῥταοίῖσα] να]αε, Ῥεσοααδε {πε ΟΠΙΥ 

οὐ]εοί ἴπ α τε]αίϊνε ἀεθειπιϊπαίίοη οἱ Κεγς ἶ5 {ο τεπάετ Ιπίετ- 

πιοάυ]αίίοη ροςς1β1ο, 

Ίλ7ε οπΏ πον’ απἀειδίαπάἁ {πε 5ἰαίεπἹεπί οἱ Ατϊδίοχεηις [ρ. 96, 

]. 2] ἴἶαί ἴπε {αβρ]ες οἱ {α εατ]γ Πατπιοπϊςί5, {λοιρ] οπΙγ «οπ- 

φἰτιοίεά ντα α νίενν {ο ἴπο Ἐπ]λατπιοπῖο («εηας, εχΠΙριτεά {πε 

ν/πο]ε πιε]οάϊο δγςδίειη. 1Ιπ 5υςἩ α 5ετῖες α5 {πΠαί Ἰα5ί σῖνεπ αἳὶ 

Ώια οΏτοπηαίϊο απ ἀἰαίοπίς 5οα]ες ατα {211 ή0ν ρτεςεηῖεά. [Τε 

5 Ἠούενετ Ροδδϊδίε ἴΠαί ἐδήλου ἵπ {Πῖδ Ρρ8δδ4Ρε πιαΥ ἱσηΙέγ 
ἑρτο[εςσεά {ο εχΗ]δί(.] 

1.2. 1 τεαβςᾷ τίνων {οι Μ 9. τῶν. 

1. 3. περὶ τούτου . . . τοῦ ἡμῖν. 1 Ἠανε οοττεοίεά {πε τειά- 

Ίηρς οἑ {με Μ.55 Ὦγ Ιηδετίῖηρ ὅτι Ῥείοτε ἐπὶ βραχύ. Τπεη ὅτι 

ἐνίοις συµβέβηκεν περὶ τούτου τοῦ µέρους εἰρηκέναι, οὐδενὶ δὲ συµ- 

βέβηκεν καθόλου εἰρηκέναι ἵ5 τε 5υΏ]εοί Οἱ φανερὸν γεγένηται. 

1. 7. πεπίγηται οἱ Μο. {0ἵ πεποίηται ἵ5 απ Ἰπίετεςίίπς εχαπιρ]ε 
οἱ α πηϊδία]κε ατ]δίης Ποπη ἀῑσίαίίοη. Β.6] πηϊδία]κες ατε {τεαιεπέ 

ἵη ἴμε Μβ5 οἱ Ατϊσίοχεπας. «Οοπρατε Ρ. 144, Ἱ. 12 ἡ τούτοις 

συνεχής {ΟΙ οἱ τούτοις συνεχεῖς, Ρ. 1390, Ἱ. 18 δείκνυσιν (η Ἐ) {οτ 

δὴ κίνησιν, Ρ. 1390, Ἱ. 13 εἰσὶν ὡς (η Ὦ) {ΟΙ εἰς ἑνός, Ρ. 137, Ἱ. τς 

ὑπαρυπάτη (ἵη Ἑ) {οτ ἡ παρυπάτη ; αἶ5δο 5Ηο] 5ρε]]πρς α5 ἀπετοῦ», 

ἀλύωσιν, πικνά, ἄχριστα, εἰρείσθω, {ΟΙ ἀπαιτοῦν, ἀλλοίωσιν, πυκνά, 

ἄχρηστα, εἰρήσθω, απά ἴ]ε οοηδίαηί οοη{αδίοη οἱ δυῬ]αποίῖνα απά 

Ἰηά]σαίϊνε {οσπῃς, 

Ῥ. 1025, Ἱ. δ. πότερον... ἐστὶ σκέψεως. 9εε Ιηίτοάαοίοη Β δ2. 

Ατδίοχεηις ἶ5 ποῖ οοποειπεά γη {πε {τα ος {αἱ οἱ (πα 

Ρ]γαίσα] {Πεοτγ οἱ 5ουπά. 
1. 11. τὸ δὲ κινῆσαι τούτων ἑκάτερον. ἜΤῆε ἴτας τεαάϊπρ Ίετε 
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16 Ἠατὰ {ο οοπ]εοίμτο. ἹΜαταιατά5 Πτεί Ἰάεα να ἴο οπιέ 
δέ απά υπάειδίαπά κινῆσαι ἵη {Πε 5εης5ε οἱ ΄{ο ταῖδε ος πιοοί α 

αιεςίίοπ); Ῥαΐ πε α[τεγννατάς αθαπάοπεά {πῖς νίεν; οἨ {Πε στουπά 

ἴλαί κινεῖν οεσυττίης 5ο οΓἵεη ἵπ {πε 5απΏε Ρ855αΡε ἵη {πε {εομηίΐσα] 

5εη5ε οἱ ΄πιοβοπ᾽ οου]ά ποῖ ἵπ ἐλῖς οπε σϱ.δε Ῥεατ α ἀῑ[ετεηί 

ππεαηῖηρ. [οΌπ ες Ρροῖπί Μτ. (οἩρ]ετ αρίῖγ οἵίες Βετκε]εγ”5 

2}7ποίῥίες ο Εῤπα Αποτυζοῦσε, ὃ 77: “1 νλαί γοι ππεαη ὮΥ 

ἴπε ποτά πιαίίετ Ὦε οηΙγ ἴπε ππ]κΠπονΏ 5αρροτί οἱ υπ]πονῃ 

απα[ες, Ιξ ἶ5 πο πιαίίετ υπείπες ἴπετε ἵ5 516Ἡ α {πίηπς ος πο, 

ἶπος Τε ἵη ΠΟ ΜΥ «οποετης π5.] Ἠῖς βπαὶ εοπ]εείωτε ἶ5 δια- 
κρῖναι {ΟΙ δὲ κινῆσαι, απᾶ Ὦε Ρῖνες α5 ἴπε πιεαηίηρ ΟΓ {Πε Ρᾶδδᾶςφε 

ἐ{οτ ἴπε Ῥύχροδες οἱ {πε Ῥτεσεηπί ατσυπιεηί 1 ἵ5 πο ΠεΟΘΕΞΣΑΤΥ 

ιο ἀεοῖάε ες αιπεςίοπ. Βαΐ εΠῖς ἶ5, 1 εΙπ]ς, ααἴίε απίεπαΡ]θ. 

Ένεῃ ἵ{ννε σταπί {λαί Τε 15 πο ηεςεΒδατΥ {ο ἀἰδοτιπαϊπαίε εαε] 

οἱ ἴἨεςα (Πῖηρς᾽ ἶ5 α Ροδδίρ]ε εχρτεςδίοη οἱ {Πε πιεαπίης ΄1 15 

ποῖ πεοΒΡΦΑΤΥ ἴο ἀεοῖάε {ος εἶεμει οί ἴπεςε αἰίεγπαίῖῖνες γεί ἴτ 

15 εἶεατ {Τοπῃ ]. 7 ἴλαί ἑκάτερον τούτων Τηδί Ἠετε ΠπεαΠ «εας]Ὦ οί 

Έπεσε ΡΗεποπιεπα;᾽ παπηε]γ, ἴἩε ἔνγο ΚΙπάς οἱ νοῖοε-πιοξοη. Όποε 

γε αἀπη]ί {Π]5, νε πιαςί τε]εοί τὸ διακρῖναι; {οί Ἱτ ἶ5 οΏν]οι»]γ. 

{αΐς5ε ἴο 5αΥ ἴλαί « {πε ἀῑςοτιπιϊπαβίοη οἱ ἴπεςε ΡἩεποπιεπα Ίοπι 

οπε αποίῃετ ἶ5 ΠπηθοεΞΣΑΤΥ {ος ουΓ ατσαππεη{.᾽ 

Ι Ῥε]ϊενε {πα ίταε τεαάῖης {ο Ῥε τοῦ διευκρινῆσαι (ος 50Π18 5110 

ποτά) τούτων ἑκάτερον, ΝΊετε τοῦ διευκρινῆσαι ἵ5 ἴπε φεη]ῖνε οί 

ἴπε πιαίετία] αξἴεί τὴν ἐνεστῶσαν πραγµατείαν: απᾶ {πε πιεαπίης 

{ο Ῥε {πε αιεςίίοη οἱ {πε οὐ]εσεῖνε ροςς!Ι!]Ιεγ οἱ τεςί απἆ πιοῖῖοη 

οἱ ἴλπε νοῖοε Ῥεί]οηρς {ο α ἀϊΠβετεπί 5ρμετε οἱ δρεοι]αίίοῦ, απά 

6 Ἱττε]εναπί {ο ουσ Ρτεδεηπί Ρυχροςε, υγπ]σὮ ἶ5 {ο ἀῑδετιπιϊπαϊε 

εας]ι οἱ {Ἠεςε ἔνο ΡΏεποπιεπα {Τοπι {6 οίπετ. 

]. 26. διὰ πάθος. Α5 ἵη {Πε οΏδε οἳ Ἱπιραςδίοπεά τεοϊίαοη. 

6Ρ. Απϊκμάες ΟυπἱπΗ]απις (εἀ. Μείροπῃ, Ρ. 7, |. 23), ἡ μὲν οὖν συν- 

εχής (κίνησις) ἐστιν, ᾗ διαλεγόμεθα µέση δέ, ᾗ τὰς τῶν ποιημάτων 

ἀναγνώσεις ποιούμεθα" διαστηματικὴ δὲ ἡ κατὰ µέσον τῶν ἁπλῶν 

φωνῶν ποσὰ ποιουµένη διαστήµατα καὶ µονάς, ἥ τις καὶ μελῳδικὴ 

καλεῖται. 

Ῥ. 108, Π. 1-6. ΑΑ {πε πιοποίοπε οἱ ἀθεε]απιαίοη ἶ5 α ἥοεηςε 

οἱ 5Ρρεεςᾳι, 5ο ἶ5 ἴπε Ζγερποζο ἃ Ἱσεηδε Οἱ πιαδίς; απά {πε π5ε οί 

εἴίμετ, 1έ ποῖ ]αςίίβεά ὮΥ {πε ρτεσεηοε οἱ απ εχοερίῖοπα] επιοίίοη, 

15 α 5ἵη αρα]ησί ηαίυτε, 
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1. 3. Ῥτοβαδ]Ιγ ὅσῳ γὰρ ἂν .. . ποιήσωµεν, ἴπε τεαάϊηρ οἱ ὮΒ απἁ 
Β, ἶ5 τΙρη!ῖ. 

1. 16. ἐπίτασις απᾶ ἄνεσις 5ἱᾳηϊ{γ {πο 47οε05865, ποῖ ἴπε οίαΐες, 

ΟΙ {εηδίοη αηΏά τε]αχαίίοη. ΤΠοιρ]Ώ Ρτορετ]γ αρΡρ]γῖηςρ οπΙγ {ο 

είτίησς, ἴΠεγ ατε α5εά πιείαρΠοτίσα]Ιγ οἱ {ο Ἠμπιαη νοίοε απἀ 

ία 5ουπάς οἱ νήηά-Ιηδίταππεηίς. 

Ῥ. 104, ]. 14. ἐπὶ τὸν ἐναντίον τόπον, ἴπε τεαάϊπρ οἱ Ἑ, ἶ5 ππ- 

ἀοιρίεά]γ τἰρΒί. ϐΡ. Ρ. 145, ]. 9; αἱ5δο ἴπε Ρῄταςδες ἐπὶ τὸ ὀξύ, 

ἐπὶ τὸ βαρύ. 

1. 2Ο. τρίτον. Μεδίρμα]ς οοπ]εοίυτο Οἱ πέµπτον ἵ5, 1 ελίηϊς, 

ΠΏΏΘΟΕΡΦΑΣΥ, ἵη δρίίε οἱ Ρ. 1ο6, ].ο. Έοτ ἴΊε ριτροςες οἱ ία 

ατραπηεηί ἐπίτασις αΏἀ ἄνεσις ΤΙΒΥ Ῥε τερατάεά ας 5αράϊνίδίοις 

οἱ οπε οοποερίίοΏῦ, απά 5Ιπ]Ι]ατΙγ ὀξύτης αΏά βαρύτης. 

1. 23. μὴ ταραττέωσαν κ,τλ. Ατδίοχεηας νετγ τρΏί]γ Ἱῃπ- 

θἷςίς {Παί {πο ναλάτίγ οἱ Ἡϊς5 ἀῑδιϊποίϊοη ἶ5 ποί Ιπ]ατεά ὮΥ {πε 

[αοί ἴπαί Ιὲ 6 νετραΙΙγ Ιποοπιραί[ϊδίε η {πε {Ἡθοτγ οἳ ἴπε 

Ῥ]ηγβίοϊθί, Ίλ/Πεπ Ἡε 5ρεα]κς οἱ πιοίίοη απά τεςί οἱ {με νοίσε, 

Ἡθ τείετς {ο οεΓίαῖη ΡΠΕεΠΟΠΊεΏα ΥΠΙοΙι {4ε εα ἀῑδιιπριίσηες α5 

πηοίίοη αΏᾶ τεςί, {πουρὴ επῖς ἀῑδεποίίοη πιαγ ἀἰτεοι]γ οοπἰταἁῖοί 

ελα υ]πιαίε παίυχε Οἱ {ηεδε ΡΠΕΠΟΠΙΕΠα α5 αρρτεμεπάεά Ὦγ {πα 

Ιη{ε]]εοίι. Τῆις, νἨεη ἴἩε Ῥ]γείοϊδί Ῥτεδςδες προη Ὠίϊπι {πε 

ἴπεοτγ (λαί αἲὶ 5ουαπά ἶ5 νιρταίῖοη οἵ ΠΠΟΙΙΟΗΠ, απά ατσες ἴιαί 

πΙΟΙΙΟΏ αἲ τεςί ἶ5 α οοπίταάἰςίῖοΏ, Ἡε τερ]ες: ΄ Αοσοτάϊης {ο {πε 

ενἰάεποε οἱ ἴΠε εατ (νΠῖοὮ, {ΟΥ ΠΙΥ ΡΙτΡοΟβΕς, ἶ5 {πε βπαΙ {οί 

οἱ (τα(1) {λε νοῖςσε ἶ5 αἲ τεδί ἵη ϱ.δες Μηετε, αοσοτάἶηρ {ο γοις 

ἴΠθοςγ οἱ οὐ]εοίῖνε {αοῖς, ἴλε ταίο οἱ 15 νΙρταβοη ἵ5δ οοηδίαηί; 

οοΏηδεαμεπ{]Υ, {ο ἀῑδιιπριί5η {πο ΡΠεΠοπιεηΕ Ῥείοτε 115, ΥΕ ΠΙΑΥ. 

επρΙοΥ {πε Ίαηριαρε οἱ {Πε εασ ]μςί α5 νε]] α5 {πε ἱαπριαρο οἵ 

Ρ]γςίςς.᾽ 

Ῥ. 106, ].1ς. ΤΠε Μ5965 τεαἆ Πετε ὅ ϐ) ἡμεῖς λέγομεν κίνησίν τε 

καὶ ἠρεμίαν φωνῆς καὶ ὃ ἐκεῖνοι κίνησιν νγπὶο] ἶ5 (ταης]ατεά “Τε ἵ5 
{αἹτ]γ ενιἀεηί γνλαί Ες ΠπεαηὮ ὮΥ τεδί απἆ πιοίίοη οἱ {πε νοῖσε, 

αηΏά ν/παί {Π6Υ ππεαΏ ὮΥ πιοίίοη. ΄ Βαΐ είς 15 πηδα{ἰδίαςίοςγ, ποῖ 

ΟΠΙΥ οη αοσοοιηί οἱ {πε νεακηεςς οἱ {πε οοπο]αςίοη {μας ἄταννη, 

Ῥαΐέ αἱδο Ῥεσαιδο ὅ ϐ).. . κίνησιν Ὀεῖηρ α τε]αίίνα δεπίεηοε απἆά 

ποί αΏ Ἰπά]τεοί αΙεδίίοΏ, {1 οοττοοί (ταηδ]αίοη νου]ά Ῥε ΄ἴίπε 

ἴπίηςσ {ο νλῖοὮ νε ρίῖνε {Πε παΠθ οἱ τεδί αηπά πιοίίοη οἱ ἴπε 

νοίοε ἶ5δ α {αἰτίγ Ῥαΐεπί (Πίπᾳ, α5 ἵ5 αἷδο ἴπε (Ππίπς {ο υλ]ο]ι 
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{ΠεΥ σῖνε ἴἩε πηαπῃε οἱ πιοβῖοη;) υΥπίο]Ὦ ἆοες ποί σῖνε {πε τεφιῖτεά 

πιεαπηῖης, 

Ῥ. 107, Ἱ. 3. διέσεως τῆς ἐλαχίστης. Τῆαί ἶ5 α απατίεΓ-ίοπθ. 

Ατἰδίοχεηις υ5θ5 δίεσις {ΟΙ ΏΥ Ιπίετνα] Ίε.ς ἴἩαη α 5εΠΠΙ{οΠΘ. 

1. 5. ὥστε καὶ ξυνιέναι κ.τ.λ. Ατϊδίοχεηις ἆοεςδ ποί πιεαΏ (λαί 

νε σαηποί Ἠεατ αΠΥ Ιπίετναί 5πια]]ετ ίπαπ α αωατίετ-ίοπε, Ῥαε 

ἴπαί (πουρΏ νε π]αΥ Ῥε οοηδοῖοις. οἱ 51οἩ α 5πια]]ετ Ιπίειναι, 

ΝΕ «ΑΏ Ἠανε πο Ρετοερίίοη οἱ 1ΐ α5 α πιιφῖσαὶ επ{ῖίγ, 5ἴπος νε 

οαηποί επιϊπιαίε Ιΐ5 πιαρηϊαάε ἵπ τείεγεηςε {ο οἴμες πιωδίσα] 

ἰηίετνα]ς. 

Έ. 108, ]. 21. καθ ἣν τὰ σύµφωνα τῶν διαφώνων. ΤΠε οπ]γ «οἩ- 

οοτάς τεςορηῖσεά ὮΥ (τεε]ς {πεοσῖσίς ατε {πε Ἐουτία; (πε ΕΠΗ; 

ἴπε Οοίανε; ἴηΠε 5ήΠῃ Οἱ {νο Οἵ πἹοτθ Οσίΐανες: {Πε 5ΗΠΙ οἱ οπ6 

ος ποτε Οοίανες απά α ΕουτίἩ ; {Πε 5µπι Οἱ οηθ ΟἵΓ οτε Οσίανες 

απά α ΕΠΗ. 

Ιω Ἠΐ5 ποίε η Ελί5 Ραδςασε λαο ηα5 οο]εσίεά 5ενείαἰ 

ἀεβηϊείοης οἳ οοποογάς απά ἀἰφοογάς. 

Αεοοτάίης {ο (αιάεπίϊας [εά. Μεῖροπι, Ρ. 11, |. 17] σύμφωνοι 

δὲ ὧν ἅμα κρουοµένων ἢ αὐλουμένων ἀεὶ τὸ µέλος τοῦ βαρυτέρου πρὸς 

τὸ ὀξὺ καὶ τοῦ ὀξυτέρου πρὸς τὸ βαρὺ τὸ αὐτὸ ᾗ ... διάφωνοι δὲ ὧν ἅμα 

κρουοµένων ἢ αὐλουμένων οὐδέν τι Φαίνεται τοῦ µέλους εἶναι τοῦ 

βαρυτέρου πρὸς τὸ ὀξὺ ἢ τοῦ ὀξυτέρου πρὸς τὸ βαρὺ τὸ αὐτό. 

«ΤΠε παίωτε οἱ οοηπεοτάαηί 5ουηάς ἶ5 {παί νπεη {Πεγ ατε δίτιεἷς 

ος ῬΙονΏ ςἰπιυ]ίαπεοι5]γ, {νε πιε]οάϊς τε]αοη οἱ {πε Ιουγετ ποίθ 

το ἴπε Ἠΐρμετ ἶ5 ΙάεηίΙίγ, α5 Π]κεννίε {ε τε]αίῖοη οἱ {πε Ἠΐσπετ 

ιο ἴπε Ίονετ; Ῥιέ ππεη ἀῑδοοτάασηί 5ουπά5δ αγε σίταο]ς ος Ῥ]ου/η 

{οσείμετ, ίπετε 5εεπῃς {ο Ῥε ποϊΠῖηρ ος ΙάεπιΙίγ ἵηπ ἴπε τε]αεἴοη 

ο (με Ίουγεσ ποίε {ο {πε Πϊρπετ, ος οἱ {πε Πϊρ]Πετ {ο {πε Ιουγετ.᾽ 

[Ῥτασί(ἶσα]]γ ἔπε 6απιε ἀεβη]εῖοη ἶ5 σίνεν ΡΥ Ατὶσιϊάες Ου ἵπήΠαπας 

(εἀ. Μεἴροπι, Ρ. 12, Ἱ. 21), απά ῬΒαεολῖας (εἀ. Μεῖροπι, Ρ. 2, ]. 28).] 

Ματαιατά Ρρτοίεσ5ες Ἠϊπιδε]έ υπαΡ]ε {ο βηά αΠΥ πιεαπίης ἵη 

επῖ5 ἀεβηϊίοη. ΤΠο ἵαησαασε ἶ5 οετίαϊπ]γ ποί ΏἩαΡΡΥ; Ῥιί 1 

επ]π]ς {πε 5εηςε ἵ5 οἶθαι εποιρΏ. 1 νο 5ουπάς5 αγε ἀῑδοοτάαηξ, 

ΨΠεΏ ἴἨεγ.ατε 5ουπάεά {οσείπετ, ἴπε ρατίίου]ατ οματασίες οί 

εαο] υ]] 5ίαπά ου υητεοοποῖ]εά αραϊηςί {πε οἴμει; ἴπαί 15, 

{πε τε]αίῖοη οἱ {πε Ἠίρῃετ {ο πε Ίοννετ ος οί {πε Ίούπετ {ο (πε 

Ἠΐσηετ ν]] ποί Ῥε οπε οί Ιάεπίϊεγ ἵη νγπῖος ἀϊπετεποεςῬ ατα 5υΠ]ς. 

Οµ {πε οίμες παπά, πὙπεη οοποοτάαπί 5ουηάς5 ατε Πεατά {οσείΠπετ, 
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έλα τες] πρ Ἱπιρτεδδίοη ἶ5 {]αί οἱ {Πε τεςοπο(]αίῖοη οἱ ἀῑΠετεπςςς, 

[πο πιετρῖης οἳ ρατίῖου]ατ παίυτες ἵη αη Ιάεηίῖσα] νποῖθ. ΤΗϊ5 

16 νγε]] ΠΠ]ηςίταίεᾶ Ὦγ (πε «οποοτά σα]]εά {νε Οσίανε, ππετε ἴπε 

τε]αῖοη ος 14εη{Ι{γ ἶ5 5ο Ῥτεάοπηϊπαπί {παί νε τερατᾶ ἴπε ποῖίες 

οἱ Τ{ α5 {πε οπε ποίε τερεαίεά αἲ ἀῑ[ετεηί Πεϊρληίς οἱ ΡίίσΠ. 
Αοοοτάϊηρ {ο {πε {ναρορε (εᾱ. Μεῖροπι, Ρ. δ, ]. 24) ἐστι δὲ συµμ- 

φωνία μὲν κρᾶσις δύο φθόγγων ὀξυτέρου καὶ βαρυτέρου' διαφωνία δὲ 

τοὐναντίον δύο φθόγγων ἁμιξία ὥστε μὴ κραθῆναι, ἀλλὰ τραχυνθῆναι 

τὴν ἀκοήν. '(οποοτά ἵ5 {πε Ῥ]επάῖηρ οἱ {νο ποίες, α Πίρῃεγ απἀ 

α Ίονετ; ἀῑδεοτά, ΟἨΏ {Πε οοπίτατΥ, ἶ5 ἴπε τεβαδα] οἱ Ώνο ποίες {ο 

οοπιβῖης, υ(Ἡ {λε τεςυ]ί {μαί {εν ἆο ποί Ῥ]επά Ῥαΐ ρταίε οἩ 

ἴπε εατὸ Τῃῆο 5απιε οοηεερίῖοἩ ἶ5 πποτε «]εατΙγ εκρτεδςεά ἵπ {πε 

ἀεβηϊῖοη αιοίεά Ὦγ Ῥοτρηγτίαςδ:--- συμφωνία δ᾽ ἐστὶ δυοῖν φθόγ- 
γων ὀξύτητι καὶ βαρύτητι διαφεράντων κατὰ τὸ αὐτὸ πτῶσις καὶ 

κρᾶσις' δεῖ γὰρ τοὺς φθόγγους συγκρουσθέντας ἕν τι ἕτερον εἶδος 

Φθόγγου ἀποτελεῖν παρ᾽ ἐκείνους ἐξ ὧν φθόγγων ἡ συμφωνία γέγονεν. 

«6 οποοτά ἶ5 {πε οοϊποϊάεησε απᾶ Ῥ]επάϊηρ οἱ (νο ποίες οἱ ἀῑΠετ- 

επί ΡΙ{6], {οτ {πε ηοίες ἨΠεη φίτιο]ς {ορείμετ πιυσδί τεςυ]ί Ἰπ 

ἃ 5Ίηρ]ο 5ρεοῖες οἱ 5δοµπά ἀῑδί]ποί {Τοπι ἴΠε ποίες υμ]οἩ πανε 

σῖνεη Εϊτί] {ο {πε οοποοτά 

ΤΗε {οἰ]ονίηςρ ἀεβηϊίοη οἱ Αἀταδίας ἶ5 αποϊιεά Ὦν Τμεο. 
ΦΙΗΥΤΗ., Ρ. 8ο, απᾶά Ῥοτρ]ηγτίας, Ρ. 270, συμφωνοῦσι δὲ φθόγγοι 

πρὸς ἀλλήλους ὧν θατέρου κρουσθέντος ἐπί τινος ὀργάνου τῶν ἐντατῶν 

καὶ ὁ λοιπὸς κατά τινα οἰκειότητα καὶ συµπάθειαν συνηχή΄ κατὰ τὸ 

αὐτὸ δὲ ἅμα ἀμφοτέρων κρουσθέντων λεία καὶ προσηνὴς ἐκ τῆς κρά- 

σεως ἐξακούεται φωνή. ’ Νοίες αἴθ ἵη οοποοτά νη(Ἡ οηε αποίΏετ 

ὙἨεη Ἡροη {πε οπε Ῥεῖηπσ δίταοῖἷς προη α ςἰτίηρεά Ιπδίταππεηί, 

ίπε οἴπετ 5ουπάς αἶοηρ υηί] 1 Ὦγν αβηηϊΙιγ απά 5γπιραίἩγ; απά 

Νηεη {Ἡς (νο Ῥεῖηρ σίτιεῖς ἰπιπ]ίαπεοιισ!γ οπς Ἠθατς, ἵπ οΟἩ- 

5ε(εποε οἱ {Πε Ρ]επάῖης, α 5πιοοίἩ απά 5υγεαεί 5ος.) 

Μοςί ρΠΙο5ορ]ίς οἱ αἲ] ἶ5 Ατὶςίο(]ε΄ς ἀεβηϊΙίοη ἵπ }οὔζερις 
ΧΙΧ, 38, συµφωνίᾳ δὲ χαίρομεῦ ὅτι κρᾶσίς ἐστι λόγον ἐχόντων 

ἐναντίων πρὸς ἄλληλα. ὁ μὲν οὖν λόγος τάξις, ὃ ἦν φύσει ἡἠδύ. ΄Τπε 

τεβςδοη {λαί ννε ἴαΚε Ῥ]εασδυτε ἵη οοπεοτά ἴ5 {αι Τί ἶ5 α Ῥ]επάῖης 

οἱ ορρορῖίες (Παί Ἠανε α τε]αίῖοη {ο οπε αποίπετ. Νου τε]α- 

ἤοη {5 οτάετ απά νε δαν’ ἰπαί οτἀετ παϊιτα]Ι]γ ρανε ΡΙεᾶςιτα. 

ΟΡ. αἶδο Ατὶςίοί]ε περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν ο. 3, Ῥ. 4393, 

τὰ μὲν γὰρ ἐν ἀριθμοῖς εὐλογίστοι χρώματα, καθάπερ ἐκεῖ τὰς 
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συμφωνίας, τὰ ἥδιστα τῶν χρωμάτων εἶναι δοκοῦντα. Της πιοςδε 

ἈστεεαΡ]ε οοἶοιτς, Ι]κε οοπεοτάς, ἀερεπά αροη {πε εας!]γ οαἷσα- 

Ιαβ]6 τεἰαίῖοπς οἱ ελεῖτ Ἱηρτεά]τεπίς. 

Ιαἴετ {λεοσῖςίς Ιηίτοάιςεά παράφωνος α5 απ ἱπίετπηεάϊαίε ἴθγπα 
Ῥείπεεπ σύμφωνος απᾶ διάφωνος. Αοοοτάϊηςσ {ο (αιάεπίῖις 

[εά. Μεῖροπι, Ρ. 11, Ἱ. 39], παράφωνοι δὲ οἱ µέσοι μὲν συμφώνου καὶ 

διαφώνου’ ἐν δὲ τῇ κρούσει φαινόμενοι σύμφωνοι, ὥσπερ ἐπὶ τριῶν 

τόνων Φαίνεται, ἀπὸ παρυπάτης µέσων ἐπὶ παραµέσην, καὶ ἐπὶ δύο 

τόνων, ἀπὸ µέσων διατόνου ἐπὶ παραµέσην. ΄ ῬαταρΏοπε 5ουηάς 5ίαπά 

πη]άνναγ Ῥείπεεη «οηοοτᾶς απά ἀῑδοοτάδ; Ὑηεη σίταο]ς᾽ [τΠῖς 

ῬτοβαΡ]γ ππεαης ΄ η πεη ποῖ ρτο]οηρεά ὮΥ νοῖσε ος γήπά Ιησίτι- 

ππεηί, Ῥαΐέ 5ουαπᾶάεά πιοπιεπίατ!Ι]γ οη πίτῖηρς ] «ἴπεγ σῖνε {πε 

Ιπιρτεδδίοη οἱ οοποοτά; 51εἩ αΏ ΙπΙιργεδδίοη Ὑε τεοείνε ἵη {πε 

ο.5ε ο {Πε Ιπίετνα] οἱ {ητεε ἴοπες Ῥείένεεπ {με Ῥατηγραίε Μεςῦπ 

αηΏά ἴηΠε Ῥ4ταπιεδε; απά ἶη {πε σα5ε οἱ {Πε Ιπίετνα] οἱ ἴπνο ἴοπες 

Ῥείννεεπ {πε 1 εἩαπας) [έμε ἔειπι ΄ ἱαίοηας᾽ ἶ5 5οπιείίπιες α5εά 

{οτ 1 Ιοβαπι5] ΄ Μεςόπ απά {Πε Ῥαταπηεςε.) 

ΤΊΤε ἴετπι ὀμόφωνοι ἵ5 αρρ]ῖεά {ο ποίες Π]ο]ι ἀῑ[ες {η βιποίῖοη, 

Ῥαΐ οοἴποίάε ἵπ ΡΙίεῃ. ΤΠῆις ἴε Ὠοπιπαπί οἱ {πε Κεγ οἱ {) απἆ 

ἴπε Θαράοπιϊπαηί οἱ {πε ΚεΥ οἱ ἔ {α]] αἶ]κε οἨη 4. εε Ατςϊὰε5 

ΟιιπΠαπας, εᾱ. Μείδοηι, Ρ. 12, Ἱ. 25. 

]. 22. τὰ σύνθετα τῶν ἀσυνθέτων. Ατϊδίοχεηας ΠπθαΏς Υ α 

εἰπαρ]ε Ιπέεγνα] οηε {παί ἶ5 οοπίαίπεά ὮΥ ἴννο ποίῖες Ρείπεεπ γΥπῖοἩ 

Ώοπε οαη Ῥε Ιηδετίεά {η {λε ῥα{ἱεζαγ 5εαζε {ο τυᾖ{ζᾷ {6} δείος. 
αν, ν 

Τ 

Τῆας ἵπ ἴλε επηΠατπιοπῖς σοαἷθ, μον ἴπε 

Ἰπίετνα] Ῥείνψεεη Γαπά α ἴ5 αἰπιρ]ε, εσας {3 {λές 5εαζεηο ποίε «8Ἡ 
ουδ 

Όρη ο η αι 

οεσςτ Ῥείνθεη ἴπεπι» Ῥαΐ η {πε ἀϊαίοπῖς 

5οα]ε {Πε Ιπίεγνα] Ῥείνεεπ Γ απἆ αἆ ἶς εοπιρουπἆ, Ῥεσαιςε ἵπ (πῖ5 

5σα]ε 6 οοσυτς Ῥείπεεπ (πεπι. ΤῆΗςς {Πε 54ΠΠΘ μέγεθος οἱ 116- 

21ΐμάΐε Γ-α, γνπ]οὮ α5 αἳ µέγεθος ἶ5 ο οοµτςε οοπιροφίίε [τπε οἵπιρ]ε 

πιαρηϊταάε οἱ πιωςῖο Ῥεῖίης α αιατίετ-ίοπε], πιαΥ 5οπηείῖπιες Ῥε 

οεουρίεά Ὦγ α 5ἵπιρ]ε, 5οπηείἴπαες ὮΥ α οοπιροςῖτε {έεγταζ. 

1. 23. καθ ἣν διαφέρει τὰ ῥητὰ τῶν ἀλόγων. ᾿ΤΗϊ5 διαφορά ἵ5 ποῖ 

πήελουί ἀῑπου]ιγ. ΤΠε ἵεττης ῥητά απάἀ ἄλογα παίυτα]!γ αΡΡΙΥ {ο 
αυαπία {η 7εἰαέέορι {0 Ο0Ἠε αλοίᾖε. 4 ἵ5 ἄλογον ἵπ τε]αίίοη {ο 7, 

με ατεα οἱ α 5ᾳµατε ἵη τε]αίῖοη {ο (παί οἱ α οἰτοείε. ἘῬσαί πετε 
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ἵη {Πε οα5θ Οἱ 4η Ιπίετνα] ατε {Πε {νο απαπία {πε τε]αίῖοη Ῥείνθεη 

νυΏ]οὰ οοπς(αίες 1 ταί]οπαὶ ος Ἱτταίίοπαιὃ ἸΝοί Ἰηδίάε (πε 
Ιηπίετνα], {ο Ασϊδίοχεημς, α5 Με Ἠανε αἰτεαάγ 5εεΠ, ας ποϊλῖης 

ίο ἆο νι {πε Ῥγίιαφοτεαη νῖεν οἱ Ιπίετναὶς α5 πυπηετῖσα] 

τε]αίῖοης. Απ Ιπίεινα] {Πεπ πηαςί Ῥε ταίοπα] ος Ἱττα(ίοπαὶ ἵπ 
νἹτίπε οἱ {πε τε]αίῖοη Ιὲ Ῥεατς {ο 50Π16 ααπίπι ουίδιάε Ι{δε]ῇξ. 

Ματαιατά 5Ἴρροδες {λῖς απαπίΙπη {ο Ῥθ {πε ἐνγε]ί] οἱ α ἴοπε 

Ῥεοααςδε {παί ἵ5δ {πο 5πια]]εδί πεαςΙτε α5δοά ὮΥυ Απϊδίοχεηιας ἵπ 

οα]ουμ]αίίπσ {πα οοπιραταίϊνε δἶζες οἱ Ιπίειναίς. (Ρεε Ρ. 117, 

Ἡ. τ-1ο.) Ῥαΐ (5 θαρροβίίοη, α5 νε 58] Ρτεδεη!]γ 5εε, ἶ5 

ἀῑτεοί]γ {οτριάάεη Ὦγ Ατσίοχεηιας Ἠϊπιδε]{, ΤΠε ίταε εχρ]απα{ίοι 

5 5αρρ]εά ὮΥ (λε {οἱονίηςσ Ἱπίετεςδίίηρ Ῥα5δαραο Ίοπι ἴε 

2ζε7περές ο {ήγέη (Ατϊδίοχεηις, εᾱ. Ματαματά, Ρ. 413, 29) τ--- 

Ὥρισται δὲ τῶν ποδῶν ἕκαστος ἥτοι λόγῳ τινὶ ἢ ἀλογίᾳ τοιαύτῃ, 
ἥτις δύο λόγων γνωρίμων τῇ αἰσθήσει ἀνὰ µέσον ἔσται. Τένοιτο 

δ᾽ ἂν τὸ εἰρημένον ὧδε καταφανές' εἰ ληφθείησαν δύο πόδες, ὁ μὲν ἴσον 

τὸ ἄνω τῷ κάτω ἔχων καὶ δίσηµον ἑκάτερο», ὁ δὲ τὸ μὲν κάτω δίσηµον, 

τὸ δὲ ἄνω ἥμισυ, τρίτος δέ τις ληφθείη ποὺς παρὰ τούτους, τὴν μὲν 

βάσιν ἴσην ἂν. τοῖς ἀμφοτέροις ἔχων, τὴν δὲ ἄρσιν µέσον μέγεθος 

ἔχουσαν τῶν ἄρσεων. ὉΟ γὰρ τοιοῦτος ποὺς ἄλογον μὲν ἕξει τὸ ἄνω 
πρὸς τὸ κάτω ἔσται δ ἡ ἀλογία μεταξὺ δύο λόγων γνωρίμων τῇ 

αἰσθήσει, τοῦ τε ἴσου καὶ τοῦ διπλασίου.... 

Δεῖ δὲ µηδ ἐνταῦθα διαμαρτεῖν, ἀγνοηθέντος τοῦ τε ῥητοῦ καὶ τοῦ 

ἀλόγου, τίνα τρόπον ἐν τοῖς περὶ τοὺς ῥυθμοὺς λαμβάνεται. "Ὥσπερ 

οὖν ἐν τοῖς διαστηματικοῖς στοιχείοις τὸ μὲν κατὰ µέλος ῥητὸν ἐλήφθη, 

ὃ πρῶτον µέν ἐστι µελῳδούμενον, ἔπειτα γνώριμον κατὰ μέγεθος, ἤτοι 

ὡς τά τε σύµφωνα καὶ ὁ τόνος, ἢ ὡς τὰ τούτοις σύμµετρα, τὸ δὲ κατὰ 

τοὺς τῶν ἀριθμῶν µόνον λόγους ῥητόν, ᾧ συνέβαινεν ἀμελφδήτῳ εἶναι" 
οὕτω καὶ ἐν τοῖς ῥυθμοῖς ὑποληπτέον ἔχειν τό τε ῥητὸν καὶ τὸ ἄλογον. 

Τὸ μὲν γὰρ κατὰ τὴν τοῦ ῥυθμοῦ φύσιν λαμβάνεται ῥητόν, τὸ δὲ 
κατὰ τοὺς τῶν ἀριθμῶν µόνον λόγους. Τὸ μὲν οὖν ἐν ῥυθμῷ λαμβανό- 

µενον ῥητὸν χρόνου μέγεθος πρῶτον μὲν δεῖ τῶν πιπτόντων εἰς τὴν 

ῥυθμοποιίαν εἶναι, ἔπειτα τοῦ ποδὸς ἐν ᾧ τέτακται µέρος εἶναι ῥητόν' 
τὸ δὲ κατὰ τοὺς τῶν ἀριθμῶν λόγους λαμβανόμενον ῥητὸν τοιοῦτόν τι 

δεῖ νοεῖν οἷον ἐν τοῖς διαστηματικοῖς τὸ δωδεκατηµόριον τοῦ τόνου καὶ 

εἴ τι τοιοῦτον ἄλλο ἐν ταῖς τῶν διαστημάτων παραλλαγαῖς λαμβάνεται. 

Φανερὸν δὲ διὰ τῶν εἰρημένων, ὅτι ἡ µέση ληφθεῖσα τῶν ἄρσεων οὐκ 
ἔσται σύμμετρος τῇ βάσει οὐδὲν γὰρ αὐτῶν µέτρον ἐστὶ κοινὸν 
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ἔνρυθμον. “Ἐνειγ {οοῖ 15 ἀθίεγπιῖπεά εἶπετ ὮΥ α ταῖῖο (Ῥείπεεπ 

τς αεοεπίεᾶ απἆ υπαςςεηῖεά Ρατίς) οἱ ὮΥ αΏ Ἱταίίοπα] τε]αίοη 

5υεὮ ας Πες πιάνναυ Ῥείνεεη ἴννο ταίῖο {απηϊίατ {ο ΄5εΠ56. 

Τη] κἰαίεπιεηπὶ ΠΙΑΥ Ῥε ἹΠαδίταίεά ας {οἱουνς: ἴακε ἴννο 

{θεῖ, οπε οἱ πἨίοι ας {πε αοοεπίεά απἁἆ υπαςςεπίεὰ Ῥατίς 

εασα!, εαοῖι οἱ ἴπεπι οοηβῖσίηρ οἱ ἔννο παηίπας οἱ {ἴπιε, νγβῖ]ε 

ἔπε οἴπει Ίας Ἱΐς αοοεπῖεά ρατί εααἰ {ο νο ππίπης, Ῥαΐ 15 

υπασσεπίθά οπ]γ Πα] ἴλαί Ιεηρίιμ. [Αδυπιίηρ (πε παϊηῖπι 

ιο δε, ἨΠαί Ιξ οπςε 145, {πε 5ἵση οἱ (πε ςΠοτίεσί ροδδίρ]ε 

πηηθίσα] {πις, ἴε Ετςί οἱ ἴμεςσα {εεί που]ά Ῥα οἱ {πε ἔοτπι 

Γἐ ο | ἴε φεοοπά οἳ ἔπο ἔοται | ὁ 1. «Νον ἴαΚε 
α επ]τά {οοί Ῥεεῖάες, Πανίηρ ἵέ5 ασοεπίεά Ρρατί εασα] {ο {Πε ας- 

οεηίεά ρατί οί εἴεπετ οἱ {πε βταί ἔνο, Ὀυί ἴΐ5 απαςσεηίεά, ἃ ΠπεᾶΠ 

ἵπ οἵτε Ῥείψεεηπ ἴπεῖτ απαοσεηῖεά Ρρατίὸ [5 {οτι ν] Ῥε 

| τά μι 9 [1 έ]π. 5αοἩ α {οοί {Πε τε]αίῖοη Ῥείνεεη ἴπε ας- 

εεηπίεἁ απά υπαςοσεπίθά ρατίς π] Ῥο Ἱτγαοπα], απά ου] Ἡε 

Ῥείνίθεη ἔννο ταῖῖος {απηϊ]ίατ {ο 5εη58, πε εαα!, [ ὁ : ὢ 1 -απά 

ἴπε ἀουδ]ε’ [ ὁ : 2) Ἱ...«Νος πιαςί νε Ρε ]εά αφίταγ Ἠετε ὉΥ 

Ίσηοταπος οἱ {Πε Ῥτϊποίρ]ε οη ΥΥΠΙοἩ {πε εοποερίίοης « ταῖοπα! ” 

απά “«Ιταῖοπα] } ατε ἀείειπηϊπεά ἵπ πιαίίετς οἱ τηγίηπι. Τη 1πε 

2ζεγιελής ο 71ήευαζς νγε α55απηεά οἩἨ {πε οπς Παπά α “ταίοπα] 

ΙΏ τεςρεοί οἱ πιε]οάγ 3 πΥπΙοὮ 5 βτςί]γ φοπιεϊηίης επαί «αη Ῥε 

5υη5, απά 5εοοπά1γ, 5οπιείμ!ης Ἱγηποςε δἶσε ἶ5 ννε]] Κποννη, εἶεμπετ 

[άϊτεςι]γ] α5 ενε οοποοτάς απά (πε ἴοπε, ος εἶσε [Ππάϊτεςι]γ] α5 

ἴπ6 Ιπίετνα]ς «οπηπιεηδυταίε ν(ἩὮ ἴπεςε; απάἆ οἩἨ ἴπε οἴπετ Παπά, 

α “ταοπαὶ 1η τεδρεοί οἱ πιπιετῖσαἰ τα(ῖος,” γγΠῖςἩ, α5 α {αοί, 

γ/ας φοπιείΠῖηρ {παί οου]ά ποῖ ὃε 5υης. Α αἴπιῖ]ατ νίεν; πιυςί 

Ῥε ἴακεω ἵη ἴἩε οα5ε οἱ τηγίἩπῃ, απά ννε πιισί ἀϊσιηραϊςα {πε 
ταιοηαὶ η τεδρεοί οἱ ἴπε παίυταὶ Ίαννς οί τηγίΏπι {οπι {πε 

τα]οηα] ἵω τεδρεοῖ οἱ πιπηετῖσα] ταῖῖο ΟΠΙΥ. Αοεοτάϊηπςρ {ο 

ἴπε Πτςί τείετεηςε, α ταίϊοπαΙ Ππιε-ΙεηρίὮ ἵ5 οπε ψΠΙςΠ, βΓ5ί1Υ, 

ζαη Ῥε Ιπίτοάιοεά Ιπίο τηγίηπα]σα] οοπιροδίΠοη, απᾶ 5εςεοπᾶ]γ, 

15 α ταζ]οπα] {ταοίῖοη οἱ {με {οοί η νυΠΙοᾶι 1 ἶ5 Ρίασεἀ. Αοοοτά- 

Ίηρ {ο {πε 5εοοπά τείετεποε, ἴξ πιαδί Ῥε εοποεϊνεά α5 5οπιείβίης 

η {πε 5ρηετε οἱ τΏγίμπι οοττεδροπάῖης {ο {πε (ε]β] οἱ α ἴοπα 

ἵη ἴπε 5ρπετε οἱ ππε]οάγ, Οἵ {ο αΏΠΥ οἴπετ αἰπι]]ατ αααηίαπα 

α5δυππεά η ἴπε οοπιραταίῖνε ππεβδυτεπιεπί οἱ Ιπίετναίς. 1ί ἶ5 
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οἶεα {Ττοπα ἴπαδα τεπηατ]ςς {παί {Πε πιεαη Ῥείνεεη {πε (νο ππ- 

αεοεηίθϱά Ῥατίς ν]] ποῖ Ὃε οοπππιεηβΙταίε υΠ(Ὦ {πε αεοεηπίεά 

ρατί; {οί ἴΠεγ Ώανε ηο ϱΟΠΙΠΙΟΠ ΠπεαδΙτε γη α τηγιηπηίσα] 

εχἰδίεηςθ.᾽ 

Ίο 5εο Ίετε {ἴπαί {πε ΤεαδοΏ ΥΥΠΥ {νε {οοί | ῴ 2) . { ἰ6 

ἱττα(ίοπα! ἶ5, ἐ]ναί {ους ο) . ἵδ ἃ Ρορδϊρ]ε τΏγ(Ἡπιίσα] εἰεπιαηέ, 

απά {ποιβῇἩ {πε τε]αίῖοη ος αν . το Ω ἵδ ΙΚΠΟΝΏ ας {παί οί 3 ἴο 4, 

γεί ἴἶα Ἱεηρίλᾗ «-). , νη]ε ππαϊμεπια σαν οοπιπιεηφιταία γνῖε]ι 

Ό, ἶ5 τηγιηπηϊσα]]γ Ιποοπιππεηδυταίε. 707 {ᾖεῖγ εΟΟ2 1 Φ147Ε, 

δείς ᾖαζ/ ἔἷε 11121112 {11ο ᾖε2σίή, ᾖαο 10 ετἰέεεε ἐπ ἔε 

{//αα{{ερ ο 221. ἱ | 

Τ1ς ο.δε ἶ5 θΙπι]]αΥ ν{Ώ τερατά {ο Με]οάγ. 1 απγ Ιπίετναί 

ζαη δε 5ης; 1 15 Ἱεηρίῃ Ῥε τεαάγ οορηϊδαδ]ε, εἰπει ΙΠΙΠΠΘ- 

ἀἰαίεΙγ α5 α οοποοτά ος ἴοπε, οἵ Ῥεσαμδε 1έ ἵ5 εοπιππεηβυταίε 

υη( οης οἱ ἴμεςα, {ε ϱ0712102) /1εας7ε δεί απ αεζα/ 2ηε[οαξς 

1217 ναζ, ἴπεη Ιέ 15 ῥητόν. 1{ ἴπεςε οοπάϊῖοης Ῥε πο {α]βΗεά, Ιέ 

15 ἄλογον. Τῆις α (ννε]{Ώ οἱ α ἴοπε ἶ5 ποί α τα(ῖοπα] Ιπίετναί 
ἵΏ τεβρεοί οἱ πιε]οάγ, Ῥεσαιδε Ι{ οαηηοί Ῥε 5αηΏ5: πεϊίπε ἶ5 {πε 

Ἰηίετνα] οί {ητες 5ενεηίΏης οἱ α ἴοπε ταίϊοηα]; Ῥεσαιςε (ποιςσ] 1έ 

σαη Ῥὰ6 51ης, απά {ποιρῃ Τίς Ἱεηρίιῃ οαη Ῥε πιαίπεπια(σα]]γ 

εχρτεδδεά ἵπ τε]αίῖοη {ο α ἴοπε, γεί {πε ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ππεαδατε οί 

Ιὲ αηΏᾶ οἵ α ἴοηε ἶ5 οπθ δεγεπίἩ οἱ {πε ἸΙαΐίες; Πίο] ἶ5 ποί 4η 

αοίμα] ππε]οᾶ]ς Ιηίετνα]. 

]. 24. τὰς δὲ λοιπὰς κ.τ.λ. «Ὁρ. Απσιάες ΟπΙπήΠαπας ΓΜεῖ- 

Ῥοπι, Ρ. 14, Ἱ. 1Ο], ἔτι δὃ αὐτῶν ἃ µέν ἐστιν ἄρτια, ἃ δὲ περιττά. 

ἄρτια μὲν τὰ εἷς ἴσα διαιρούµενα, ὡς ἡμιτόνιον καὶ τόνος περιττὰ 

δὲ τὰ εἰς ἄνισα" ὡς αἱ Ύ διέσειν καὶ πέντε καὶ ὁ, απά [Μεῖροπι, Ρ. 14, 

1. 2Ο], ἔτι τῶν διαστημάτων ἃ μέν ἐστιν ἀραιὰ ἃ δὲ πυκνά’ πυκνὰ μὲν. 

τὰ ἐλάχιστα ὡς αἱ διέσεις, ἀραιὰ δὲ τὰ µέγιστα ὡς τὸ διὰ τεσσάρων. 

Ῥ. 109. Ἱ. 7. τοῦτόν γε τὸν τρόπον κ.τ.λ. Ατϊδίοχεηας ἱπιρ]ες 

Ὦγ {5 τεδετναί(ῖοη {πε ροβδΙΡ]Πίγ οἱ ἀῑνιάϊηρ 5οαἷες Ιπίο ἴποδε 

ννΠ]ο] ατα οοπιροδεά ο/ ο{ᾖε φᾳαζες (45 {οΥ Ιηδίαποε 4π οοίανο, 

ΜΠΙΟ] 15 α εοπιρουπᾶ οί α Εουτίᾗ απά α ΕΙΙΊ), απηά ἔἶλοφα γν]]ο]ι 
να 

αἴε πο 5ο «οπἹροδεᾶ, α5 {0Γ Ιηδίαηςθ θε .. Ρα 

ενεη {Πὶ5 Ἰᾳ5ί 5οαἱς, (ποιρ]Ώ Ιέ οπηποῖ Ῥε απα]γθεά {ίο οίᾖε 

φζαᾖέφ, ἶ5 οοπ]ροδεά οἱ σοετίαῖη ραχί5, παπιε]γ ἱπῖετναί5, απά 50 «8Ώ 
Ἱατά]γ Ῥε «αἰ]εά 5Ιπιρ]ς. 
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1.16. ἀπό τινος μεγέθους. Τ1ε πιεαπῖηρ ἶ5, ́ Ἐνετγ 5οαἷς {Τοπι 

α οετίαῖη πιασηϊιάε αρνατά» Ἐνιάεπί]γ α 5εαῖε οἳ α Ἐουτί]α 

ΟΙ αΠΥ 5πια]]ετ 5οα]ε θεά ποί εχΠΏΙδῖε εἰίμετ οοπ]αποίίοη Οἵ 

ἀϊδ]αποίίοη. 
1. 1δ. τοῦτο. ΄ΤΗϊ5 ΡΠεΠοΠΙεΠΟΠ οἱ {πε Ῥ]επάϊηρ οἱ οοπ]πο- 

Ώοη απάἀ ἀϊδ]αποιῖοῃ.) 
ἐν ἐνίοις, 1.6. συστήµασιν. 968 Ιπίτοάιςίίοη Α, ὃ 2ο. 

]. 1ο. Τ]ῃε {εγπῃ ὑπερβατόν δἱρηϊβες {παί {πε 5σα]ε 5χίρ5 οετίαῖη 

ποῖες νγπ]ο] γγου]ά παίατα]]γ Ὀε]οτς {ο Ιέ ὮΥ {με Ίαννς οἱ οοπ(πίγ 

ΟΙ 56εᾳµεποθ. Φεε Ιπἰτοάποίῖοη Α. ὃ 26. 

1. 20. ἁπλοῦν καὶ διπλοῦν κ.τ.λ. ὉΡ. Ατίει]ᾶος ΟιΙπαπας 

[εά. Μεϊθοπι, Ρ. 16, Ἱ. 2], καὶ τὰ μὲν ἁπλᾶ ἃ καθ’ ἕνα τρόπον ἔκκειται, 

τὰ δὲ οὐχ ἁπλᾶ ἃ κατὰ πλειόνων τρόπων πλοκὴν γίνεται. ΄ 9ἱηπρ]ε 

5εα]ες ατε ἴπος5ε {ἴλαί ατο ϱΟΠΙΡΟΦεά ἵη οπε πιοάε; πιαπΙο]ά 

5α]ες ἴποςε (λαί ατε Ώαδεά οἩἨ α οοπιρ]εα οἱ 5ενεΓα] πιοάςες. 

6Ρ. αἶδο ΄πασορε [εὰ. Μεἴδοπι, Ρ. 18, Ἱ. 29], τῇ δὲ τοῦ ἀμεταβόλου 
καὶ ἐμμεταβόλου διοίσει καθ ἣν διαφέρει τὰ ἁπλᾶ συστήµατα τῶν μὴ 

ἁπλῶν' ἁπλᾶ μὲν οὖν ἐστὶ τὰ πρὸς µίαν µέσην ἡρμοσμένα, διπλᾶ δὲ τὰ 

πρὸς δύο, τριπλᾶ δὲ τὰ πρὸς τρεῖς, πολλαπλάσια δὲ τὰ πρὸς πλείονας. 

Τμε ἀϊβετεποε Ῥείννεεπ {1ο πιοάυ]αίηρ απά ποη-πποάσ]αείης 

5οα]ε γ]]] Ῥε ἴπο ἄῑπετεποε Ῥείννεεη 5ἶπρ]α 5οα]ε5 απἆ {Ίοςε {παί 

Άτε ποίῖ 5ἶηρ]θε. ϱῥἱηρ]ε 5οαἷες ατε ἴΊοςδε {λαί ἆτε {απεά {ο οης 

Ἰεςε, ἀοιδ]ε ἴποδε ἴ]λαί ατε {απεά {ο {νο, ἐτίρ]ε ἴποςε (μαί ατα 

{απεᾶ {ο {Ἴτεε, πιπ]Ηρ]ε {ποςε {παί ατε (απεά {ο 5ενετα]. 

ΤΠο ἀῑδιιηείῖοηδ Ἠετε τε/[εττεά {ο νε Ώανε αἰγεαάγ οοηδἰάετεά 

η οἡσ οοπιρατίδοη οἱ {πε (ητες αηοϊεπί Ἡατπιοηίες [[πίτοάισίϊοη 

Α, ὃ Τ4]. Τπο ΜΙχο]γάϊαη 5οαἷε οη {πε οἷά νόνα οἱ Τ{ [Ιπίτο- 

ἀποίιίοη Α, ὃ 29] ν/α5 α σύστηµα διπλοῦν. 

ΟΡ. Ρ. 141, Ἱ]. 9-1ο νΊετε Απϊδίοχεηις οοηἰταςί5 ἁπλοῦν απά 

μεταβολὴν έχον. 

Ῥ. 110, ]. 6. λογῶδές τι µέλος, Ἐοτ ἴμε τε]αίῖοη Ῥείνεεη (ατεεκ 

5ΡεεςἩ απἀ (τεε]ς 50ΗΠ56, 5εε Μτ. Μοητο΄5 {οες οἵ «4παεπί 

6γεεᾷ {Γμµοές, ὃ 37. 

1. 14. 1 τοαᾶ καθόλου ΣΟΥ καίπου. 90πΠΠεΕ 54ο ποτά ἶ5 οα]]εά 

{ο ὮΥ {Πε {ο]]ονηρ ἰδιότητα. 

]. 21. ὅτι πολλὰς ... ἔν τε καὶ ταὐτὸν κ.τ.λ. Ατὶδίοχεπις Ππθαης 

ἴπαί ἴη Ρίο οί {πε ρτεαί νατἰείγ οἱ ἔοτπις {παί οοηδεομ{οη 

αἀορί5, ἴπετε απάετ]ῖες {Πῖς νατιείγ οπε Ἱπιπππίαδί]ε Ἴανν, νλῖοὮ 
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ἀεο]άςς ἵπ αΏΥ οαδε ΥΠείπετ ΑΏΥ Ρίνεη 5ουηἆ5 ΠΙΑΥ Οἵ ΠΙΔΥ ηοῖ 

5αοσεεά οΏ6 αποί]οτ. 

Ῥ. 111. ]. 7. τῶν εἷς ταὐτὸ ἡρμοσμένων 15 ΠΙΥ 5ἡβσεςίῖοη {ος ἴπε 

Ἰπιροβδίρ]θ τῶν εἷς τὸ ἡρμοσμένον οἱ ἴπε Μ25. Ατϊδίοχεπις 15 

οὐ]σεά {ο αάά ἴπί5 απα]{γίης Ῥμταςε {ο 5Πουγ ἴπαί Ἠϊ5 ἀῑνίδίοη 

Οἱ {16 µέλος 5 ποί Ἱποοπβίδίεηί γη παἰχίμτε οἱ σεηᾳ5. Τῆι5 

ἔπε πιθαηίης 5 ΄6νΕΤΥ ππε]οάγ (λαί οΏδετνες ο7ε 5εηας5 (πτουρ]- 

οί {α]ῑ5 Ιπίο οης οἱ {πε {ηΏταε οἶασςες οἱ ἀῑαίοηίς, οἩτοπιαίίο, απά 

εηλατπιοπῖς.) 

1. 8. ἤτοι διάτονόν ἐστιν ἡ χρωματικὸν κ.τ.λ. Απσήάες Ομ1Π- 

ΏΠαηιας (εἆ, Μείροπι, Ῥ. 18, ]. 19), σῖνες ἴ1ε {οονήπς ἀετί- 

ναίοης οἱ ἴπεςδε πάπιες: Ἑπλατπιοηίς, ἀπὸ τοῦ συνηρµόσθαι, 1.6. 

{ΓΟΙη {Πε οἶοςε Π{εῖπς οἱ Ιη{εγνα]ς εχΗ]Ιεά ἴπ 1ΐ5 Ῥγεπαπ; Ὀἵᾶ- 

ιοηῖς, ἐπειδὴ σφοδρότερον ἡ φωνὴ κατ αὐτὸ διατείνεται (διάτονος ἶ5 

{Ο διατείνω 85 σύντονος {0 συντείνω); (Ἠτοπηβίϊς, ὡς γὰρ τὸ μεταξὺ 

λευκοῦ Καὶ µέλανος χρῶμα καλεῖται οὕτω καὶ τὸ διὰ µέσων ἀμφοῖν 

θεωρούμενον χρῶμα προσείρηται. 
ΟΡ. ΝΙοοπιαςμα5 (εᾱ. Μείροπι, Ρ. 25, Ἱ. 32), καὶ ἐκ τούτου γε 

διατονικὸν καλεῖται, ἐκ τοῦ προχωρεῖν διὰ τῶν τόνων αὐτὸ µονώτατον 

τῶν ἄλλων. (Ρ. 26, Ἱ. 27), ὥστ᾽ ἀντικεῖσθαι τὸ ἐναρμόνιον τῷ διατόνῳ᾽ 

µέσον δ᾽ αὐτῶν ὑπάρχειν τὸ χρωματικόν. µμικρὸν γὰρ παρέτρεψεν, ἓν 

µόνον ἡμιτόνιον ἀπὸ τοῦ διατονικοῦ ἔνθεν δὲ καὶ χρῶμα ἔχειν λέγομεν 

τοὺς εὐτρέπτους ἀνθρώπους. 

ΟΡ. αἶδο ἴ1ε Ιπίετρο]αίεά ρᾶδδασε ἵη Ατϊείάες ΟυΙπΗΠαπα5 
(Μείροπι, Ρ. 111, Ἱ. 8), χρωματικὸν δὲ καλεῖται παρὰ τὸ χρώζειν αὐτὸ 

τὰ λοιπὰ διαστήματα, μὴ δεῖσθαι δέ τινος ἐκείνων. [Αοσοτάϊπρ {ο 

Ῥε]]ετπιαηη (4103/11 ο1βέ10, Ῥ. 50) χρώζειν τὰ λοιπὰ διαστήµατα 

Ξ- αἴίίηρετοα οείετα Ρεηετα; ἴἨε μὴ δεῖσθαι δέ τινος ἐκείνων ἵ5 ἀπ]ῃ- 

το]ΗΙς]Ρ]ε] . . . τὸ δ᾽ ἐναρμόνιον διὰ τὸ ἐν τῇ τοῦ διηρµοσµένου τελείᾳ 

διαστάσει λαμβάνεσθαι' οὐ γὰρ διτόνου πλέον, οὔτε διέσεως ἔλαττον 

ἐνδέχεται (Μ 95 ἐδέχετο) κατὰ αἴσθησιν λαβεῖν τὰ διαστήµατα [.θ. 

ἴπαο Ἐπ]ατπιοηπίο σεηα5 ἀετῖνες 1ΐ5 παπι ΠΟΠ {με {αοί ἴπαί Ιέ 

ᾖδες {ο {Πε {111 {πε ΠΡετίγ οἱ νατία(ίοη Ῥεγπα{τεά ὮΥ {πε Ίαν οί 

ἨαΙπΙοηΥ. 1 α5ες αυατίετ-ἴοηςς, ἴπαη γΠῖοὮ ἴπετε ἶ5 πο 5Π8ΙεΙ, 

απά ἀῑίοπες, ἴπαη νΠΙοὮ {Πετε ἶ5 πο ῥτθαίετ (5ἴπιρ]ε) Ιπίετνα]. 

1.11. 14 ἀνώτατον Ῥε «οττεςί, Ιέ πἹεαΠς ΄ Π]ρῃεςί” ἵΏ {πε ρτοςθδς 

οἱ ἀενε]ορπιεηπί απά 5ο {ατίμεςσί (οπι {Πε δίαίε οί παίυτο,. Βαΐ 

νεώτατον, ἴπε τεαάϊημ οἱ Η, ἶ5 νετγ ἱεπρίίης, 
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1.24. τὸ μὲν ἐλάχιστον. ΤΠε (τεεκς ἀῑά πο τεοοφηῖζα {λα 

(τεαίετ οἵ Τ,ε55ει ΤηΙτάς α5 οοπςοΓζς. 

Ῥ.112, ]. 11. τὸ γὰρ τρὶς κ.τ.λ. Ματαιατά τεαἆς µέχρι γὰρ τοῦ. 
1 Ρτείετ {ο τεαἆ τὸ γάρ νι ΥΡΒΕΡ, απά απα απ]ία νη]]ΐηρ {ο οοἩ- 

5ίταε Ιξ εἴίπετ α5 α ἀῑτεοί ασοιςαξῖνε α{1ἴΕΓ διατείνοµεν (]ᾳδί α5 να 

«8Η 58Υ ΄Το ίτείεὮ απ Ιηίετνα]  α5 νγε]] ας ΄ {ο 5ἰταίςᾗ {πε νοίςε}), 

ΟΙ ἃ5 8η αςοισαίῖνε οἱ ἹεπρίΏὮ υγ] διατείνοµεν ἀδεά Ιω α ηθειίες 
5εη56. 

1. 13. αὐλῶν. Έος α 6111 ἀεβοτιρίοη οἱ {Πε αὐλός ἴπε τεαάετ 
156 τείεττεά ἴο ἴμε εχμαιςίῖνο ατι]ο]ᾳ οἳ Μτ. Α. Α. Ἠονατα, 

ἵη Ὑοι. ΤΝ οἱ ἴε {αγναγά «έμαέος {η (Ιασεέσαί ΑΛΣΙο/οργ. 

Α {εν σεπετα!] τεπιατ]ςς νν]] 5α{Πςς Ἡετε. 

ΤΠε ἴετπι αὐλός οοπιπιοπΙγ ἀεποίες α τοεά ἱπίταπιεπὲ ος 

ογ]ϊπάτίσαϊ Ῥοτε; νπείπεγ {ηε τεεά ας ἁουβ]ε-ίοπραεά ας ἵπ 

ἴμε οΏοςἙ, ος αἶπρ]ε ας. ἵη ἴπε εἰατίπεί, ο: ἸΥΠείμετ Ῥοίμ ἴμεςα 

{οτπις οἱ πιου(Πρίεοε Ίνετε επιρ]ογεά, (πετε ἵ6 πο οοπο]ιθίνα 

εν]άεποε {ο Ῥτονθ. ΤΠε πιμβίοίαΏ σεπετα]]γ Ρετίοττηεά οη α ραίῖΓ 

οἱ {πεςε Ιηδίταπιεηίς ςΙπιπ]ίαπεοισ]γ, Ρ]αγῖης (λε πιε]οάγ οη οΠ6, 

απᾶἀ απ αεοοπιραπϊπεηε (η ]οὮ Ιη (τεεὶς πιμδῖο γνας Πίσ]μετ 

ἴπαη {πε πε]οάγ), οὗ {πε οίμετ. Τμεςε ἁἀοιοίε Ρῖρες Ίετα 

ἁῑνιάεά αεοοτάϊπρ {ο ἐπεῖς ῬίοἩ Ιπίο Ώνε «αςδεδ, παρθένιοι, 

παιδικοί, κιθαριστήριοι, τέλειοι, απἀ ὑπερτέλειοι, οοττεδροπάϊης 

οἱοδεΙγ {ο {Πε 5ορταπο, αἰίο, ἴεΠΟΥ, Ῥαπίίοπε, απά Ῥα55 ΤαηΏρε5 

ΟΓ {πε νοῖςθ. 
1. 15. κατασπασθείσης Ύε τῆς σύριγγος. Αεοοτάἶηρ {ο {πε ἵῃ- 

βεηίοις {Ίεοτγ οἱ Μτ. Ἠοννατά (5εε Ἰαδί ποίε), ἴΠε ἴετπι σθριγέ, 

νΠΙεὮ «οπππιοηΙγ ἱρηίβες α Ρραπ)»-Ρἱρε, να5 ιδεά {ο ἀεποίθ 

8 Ἠο]ε πεατ {πε πιουΏρίεοε Οἱ {Πε αὐλός, Ίκε {πε ΄5ρεαΚκετ’ οί 

ἴπε εἰατίπεί, {πε ορεπῖης οἱ νγΏῖοὮ {αοϊΠίαϊεά {πε Ρτοάμοίῖοη οἑ 

ἴπε Πατπιοη]ες ὮΥ {πε Ρετίοπῃετ. ΤΠε Ρρ8δςασες γ/ΒΙεὮ Ἡε αποίες 

οἩ ἴπε πιαίίεΓ ατε {Πε {ο]]ουίηρ :--- 

(1) Απὶκίοῖ]ε (5 αἰιζΣ0. Ρ. δοή α), διὸ καὶ τῶν ἀνδρῶν εἰσὶ παχύ- 

τεραι καὶ τῶν τελείων αὐλῶν, καὶ μᾶλλον ὅταν πληρώσῃ τις αὐτοὺς τοῦ 

πνεύματος φανερὸν δ᾽ ἐστίν' καὶ γὰρ ἂν πιέσῃ τις τὰ ζεύγη (1.6. ΄Ιξ 

οηε 54πεεζες {πε τεεά Ῥείνεεη {πε Ἡρς ο: {εεί]᾽) μᾶλλον ὀξυτέρα 

ἡ φωνὴ γίγνεται καὶ λεπτοτέρα, κἂν κατασπάσῃ τις τὰς σύριγγας, κἂν 

δὲ ἐπιλάβῃ, παμπλείων ὁ ὄγκος γίγνεται τῆς φωνῆς διὰ τὸ πλῆθος τοῦ 

πνεύματος καθάπερ καὶ ἀπὸ τῶν παχυτέρων χορδῶν. 
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Έτοπη ΕλΠὶ5 ρ855869, ας {ΤΟΠΑ {Ώε ΡαδδαΡε οἱ Απϊδίοχεπας Ῥείοτε 

ας, 1 ἶ5 εν]ἀάεηί ἰμαί {πε εβεοί οἱ ἴἩε ορεταίῖοΏ κατασπᾶν τὴν 

σύριγγα ΊΝ85 ἴο ταῖςε {πα ρῖίοὮ οἱ (πε Ιηδίταππεηί, 

(2) Ῥ]αίατς] (2101 ῥο59ε 14917, Ρ. 19906 α), διὰ τί τῶν ἴσων αὐλῶν 
ὁ στενώτερος {ὀξύτερον, ὁ δ' εὐρύτερος ) βαρύτερον φθέγγεται' καὶ διὰ 

τί τῆς σύριγγος ἀνασπωμένης πᾶσιν ὀξύνεται τοῖς Φθόγγοις, κλινοµένης 

δὲ πάλιν βαρύνει (τεπᾶά βαρύνεται) καὶ συναχθεὶς πρὸς τὸν ἕτερον 

(βαρύτερον), διαχθεὶς δὲ ὀξύτερον ἠχει; Έτοῖα ΤΠ ῬᾶδδαΡε νε 

Ίεατω ἴλαί πε εβεοί οἱ {πε ορεΓα{ΙΟΏ ἀνασπᾶν τὴν σύριγγα 85 
{ο ταῖδε α1ἱ {16 ἴοπες οἱ {Πε ἱηδίταππεηί, 

(3) «Αποοσία («αεια Οχοήεηφία, Ὑοἱ. 1, Ῥ. 499, (σῦριγξ) 

σηµαίνει τὴν ὀπὴν τῶν μουσικῶν αὐλῶν. 

(4) Ἑ]πίατεα (ε Ἰ{μδίμα, Ῥ. 1138 α), Αὐτίκα Τηλεφάνης ὁ 
Μεγαρικὸς οὕτως ἐπολέμησε ταῖς σύριγξιν, ὥστε τοὺς αὐλοποιοὺς οὐδ᾽ 

ἐπιθεῖναι πώποτε εἴασεν ἐπὶ τοὺς αὐλούς, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πυθικοῦ ἀγῶνος 

μάλιστα διὰ ταῦτ' ἀπέστη. 

[Μτ. Ἠονατά ϱραίμεις {οπι ΕΠῖ5 ρᾶδδᾶρο ἴπαί Τε]ερηαπες α5 

α νΙίµο5δο οΡ]εοίεά {ο ππεσλαηίσα] 5ΠἩ]{5 5οἩ α5 {Πε σῦύριγξ 

ΝΥΠΙΟἩ Ῥτοιρ]ηί εἰαθοταίε εχεομίῖοη υηΠῖΏ {λε τεαοῖ οἱ Ῥοος 

ῬετίοΓπ]εῖτθ. 1 απ ταίπετ ἀἱδροδεά {ο (Ἠϊπ]ς {τοπι {πε οοπίεχί 

ἴλαί {πὶ5 πιιςίοίαΏ Ίνα5 α Ίονετ οἱ {Πε 5Ἱπρ]ΙοΙγ απά τ6δετνε οἳ 

Ἀηοϊεηί ατί, αηπά τεβὶσίεά Ἰηποναίϊοης ἵη {πο ἀἰτεσίίοη οἱ οοἵῃ- 

Ρ]εχ!ί(γ.] 

Τπε οπ]γ ἁῑβπει]έγ οβετεά ὮΥ ἴηεδε ρα8558Ρες ἶ5 ἵη ἴ1ε αρρατ- 

επ!]γ ἹπάϊΠετεηί 1156 ΟΓ ἀνασπᾶν αΏᾶ κατασπᾶν ἴο 51ἱΡΏΙγ {λε 58π1ε 

ορετα(ῖοη (ογ ορεταίῖοηΏς γη {Πε 5αππς εΠεοί). Μτ. Ἠοινατά 

(λίη]ςς (]λαί {λε σθριγέ ποἰσΏί Ἠανε Ῥεεη «ονετεά νηεη πο ἵη αδέ 

Ῥγ α δΗάΐῑπρ Ῥαπά, νΥΠίςὮ ἵῃ 5οπης Ιπδίταπιεηϊς ν/ας Ρα5Ώεᾶ αρ ἴο 

ορεΏ {πε Ποίςε, απά 1π οίμες ο.α5ες ρα]]εά ἁονπ {οτ {Πε 58118. 

Ρυτροβθ. 1 πηὶβῃί 5αρᾳεςί {παί ροςβδΙὈΙγ ἀνασπᾶν απά κατασπᾶν 

η ἴηεδε Ῥ8δδᾶΡες αΤο ποῖ ἀῑτεοί ορροςί{ε»; {λαί κατασπᾶν ΠΙΑΥ 

Ῥε αδεά Ίη 1ΐ5 ΡΓΙΠΙΑΤΥ 56Ώ5ε οἱ ΄{ο ἀταν ἆοννῃ,᾽ απά ἀνασπᾶν Ιῃ 

195 φεοοπάατγ 5εηΏ8ε Οἱ «ίο ορεπ) (Ρείηρ αηδν/ετεά ἵη (2) Ὦγ 
κλίνειν, {ο 5]ια{ Ἰ). 

Ψοη ]αη 8αρροςες (24107. ΧΧΧΝΊΙΤΙ, ρ. 382), εαί ἴἩε σθριγε 
να5 α ]οϊηπί αἲ {πε Ίούνεγ επά Οἱ {μεθ αὐλός νυλῖοἃ «ου]ά Ῥε 

ἀείαε]εά {τοπι 1. ῬΒαΐ ελὶς νίενν, 45 Μτ. Ἠονατά ροϊπίς ο, 

ἀοες ν]ο]επος {ο ἔᾗε ρᾶβραΡε οἱ Απἰδίοχεπις Ῥείοτε 5, 35 ΠΠΑΥ 
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Ῥε 5εεη {Τοπ Ἠΐ5 οἵπ εχρ]αηαίῖοηπ οἱ {ε. Ώετ ΤΠεΙΙ αἱσο, αέ 
ψγε]επεπι ΠἹᾶη πηαςἩ ΑἈπαμπιε ἀετ θγτίηα ννεῖτετ Ῥίασδεπ Καπη, 

Ἠεῖςαί φε]ὺσί Θγτῖησ, αηπά ας ἙῬ]αδεη ἆαταιξ συρίττειν. 
5 Ἑ. 118. Ἱ. 5. ὀκτώ 5 (λα εχοε]]επί επιεπάαίῖοη οἱ εδιρμαί 

:. Τος ἐκ τῶν ο {πε Μ55. Τ]9 εἰσῃί οοποοτάαπέ Ιπιειναίς ατε, ΤΗε 

Ἐουτία: ΤΠε ΕΙΠΗ: ΤΠε Οοίανε: ΤΠε Εουτίῃ αηά απ Οοίανε : 

ΤΠε ΕΙΠΙ απά αη Οσίανε: ΤΠε Ιπίετνα] οἳ Τννο Οσίανες: Τε 

Ἑουτίῃ απἆ Τννο Οσίανες: Τηε ΕΠΙ απά Τννο Οσἵανες. 

Ἡ. 7-12. Έοτ Ατϊδίοχεηις {6 (οποοτάς ατα ἴε εὐεπεμές ος 

Ἰηίετνα]5, απά Ίτοπι ἴπεπι 8τε ἀετίνεά ἀϊτεςιϊγ ος Ιπάϊτεςί]γ, 

ἘὮγ Ῥτοσςςδςες οἱ αἀάϊείοη απἀά σαδϊταςίῖοι, αἲ {πε ἀῑδοοτάαπίε 

Ἰπίετναίς. Ένεη ἴπε αιατῖεγ-ίοπς πηαςί Ῥε {πας αςοεγίαϊπεά : 

Έτοπ α ΕΠΙ φαΏίταοί α Εουτίῃ, απἀ ἀῑνιάε τε τεδαῖτ ΙΠῖο 

{ουτ εαιαὶ ρατῖ. ΤΠε Ιαΐετ ρατί οἱ Εῑῖ5 εοηίταςίίοη ἶ5 πη- 

βα{Ι5ίαςἴοΓγ, {ος Ἠουν ἶ5 εἩε εατ ἴο α55ατε Ις5ε]ί οἱ ἴπε εαιαΙίγ 

οἱ ἴποδε Ρρατίῖςὸὲ Τί εου]ά αρρατεπ{Ιγ ἆο 5ο οηΙγ ὉΥὗ 5ιοῖ 8η 

{ηεαζαΐε τεοορηϊίοη οἱ ἴπε Ιπίεγναὶ ἵη ααε5ίοη α5 Ννου]ά 

τεηᾶετ αΏΥ /1ε{ᾖοα οἱ αδοετίαϊπῖηρ Τξ παραἴοτγ. 

|. δ. Τπε οοπίταςε Ῥείνεεη {πε Ῥγίμασοτεαη απά Ατὶςίο- 

χεηίαη νῖενς Οἱ πιιδίσαὶ 5οῖεπος οοπ]ες οαί 5ίτοηρΙγ ἵηπ (πε 

ἀεβηϊίοης οἱ α ἴοπε. Έοτ {πε Ῥγίμαβοτεαης α ἴοπε ἶ5 (Πε 

ἀϊβετεποε Ῥείννεεη ἔννο 5ουπάς γ/ηοςε ταίες οἱ ν]Ὀταίῖοη 5ίαπά ἵπ 

ἴπε τε]αΠοη δ:9; {ος ἴμε 5οποοὶ οἱ Ατσίοχεηις, ίππο ἀἰπετεποε 

Ῥείνεεη α Εουτία απά α ΕΙΠΗΠ. ΊΤΠε Ἰαίίετ εχρ]αῖη ἴπε ΡΠεπο- 

Ίῃεηα Οἱ πιαςῖο ὈΥ τεάμοῖηπσ {λεςε {ο πποτε Ιπππεάϊαίε]γ ΚπονἩ 

2Η15έζαζ ῬΠεποπιεπα, ἴπθ {οΓΠες ὮΥ τεάαεῖηρ ἴπεπι {ο ἰπεῖς 

πιαίΠΏεππα(ῖσα] αηῖεοεἀεηίς. 

τῶν πρώτων συμφώνων. ΊΤᾗμαί ἶ5, ἴπε Εουτίᾗ απά ΕΠΗ. 

1. 16. Ἐοἵ καλούμενον τά τε πλεῖστα οἱ {πε Μ 955 1 τεαἆ κατεχό- 

µενον τά γε πλεῖστα. Τξ καλούμενον Ῥε τείαϊπεά 1ξ πεεεςεῖ(αίες {πε 
Ἰηδετίίοη οἱ ἴπε Ρηταδε διὰ τεσσάρων, ἴο ϱῖνε Τί α ΠΙΕΑΠΙΩΡ/ 
5Ιπϊ]ατ]γ, ὑπὸ τεσσάρων φθόγγων, Ῥεῖπς Ιεί νηελουί αηΥ οοἩ- 

5ίτιοίῖοη, σα]]ς {ΟΥ 5Ο0ΠΙε 5116 γγοζά ἂ5 κατεχόµενον. 

τά γε πλεῖστα. Ὁ 5αα]]γ, ποῖ αἶνγαγ5; 59ε ποίε οἩ Ρ. 115, Ἱ. 1. 

Ἱ. 2Ο. τίνα δὴ τάξιν . . . κινοῦνται. ΤΕϊ5 ἶ5 υπἀουδίεᾶΙγ, α5 

ἨΤεξίρμα] Ἠας Ροϊπίεά ου, α πιατσϊπα] 5οΠπο[απι ελαί Ἆας οτερί 

Ιπίο ἴε ἰεχί απἆ ἀἱσρίασεά {πε «οπο]αςίοη οἳ ἴἶε Ῥτεοεάίπς 

5εηίεποἙ. Οὕφετνε ἴΠε πςε Οἱ εἶσι Ιηδίεαά οἱ ἐστι. 
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1.21. Το ἴπε Ιπεαπῖηρ οἱ {Πε ἔεγπης ὁ νατίαβ]ε) απά ΄ βχεά ̓  

ποίςς, 5εε Ιηίτοάμςσίίοη Α, ὃ 8, 

Ῥ. 114, Ἱ. 14. τούτων δὲ τὸ μὲν ἔλαττον κ.τ.λ. Αοεοτάῖπς {ο 

Ματοαιατ”5 εχρ]αηπα!ίίοη (αοοερίεά ὮΥ ἨΓεςίρμα]) οἱ επίς ἀϊβηου]ε 

5εηίεΏςΘ, τὸ ἔλαττον ΑΏᾶ τὸ μεῖζον ατε αδεά Ὦγ ΏταςΒμγ]οςΥγ Το τὸ 

οὐκ ἔλαττον ἀφίσταται, απᾶ τὸ ΄ οὐ μεῖζον ἀφίσταται, απᾶ {πα 

τερεαί ἴ{Ἠε ἔλαττον 8Ώᾶ μεῖζον οἱ {πε Ρτεοεάῖηρ δεηίεηοθ. Αραϊηςί 

τΠ]5 1{ ππαΥ Ῥε ατρεά {]αί (λε ῬταςΏγ]οβΥγ ἶ5 α νετγ ν]ο]επί οΠ6: 

απ αἱδο ἰμαί οἨη {Πὶς Ιπίετρτείαίίοη {Πε Ἰατίες οἶαιςα οἱ ἴἶλα 56η- 

ίεποε Ἱπιρ]ες {Παί {Ἡε εχἰδίεποῬ οἵ α 1 Ιοπαπας {τιμες ἴπαῃ {νο 

ίοηες {Τοπ {πε Μεςε Ίνας5 α πιαίίετ οἱ ἀϊσρωίε. Βαΐ οἱ 5αεἩ α 

11εΠαηα5 νε Ὠανε ΏηοΟ εν]άεποθ. Μτ. Μοπτο πγου]ά ανοῖά {με 

Ιαίίετ ἁππου]ίγ Ὦγ 5αρροβδῖηβ τὸ μεῖζον ἴο Ῥε αδεά Π]οσίσα]]γ ἵπ 

{Πε 5εΏ5ε ΟΕ ΄ {Πε αεςίίοη οἱ {πε ᾳτεαίετ Πποῖέ.) 

1 «οηδὶἀεί {]ιαί {πε πηδιπἰετργεία{ίοη οἱ {π]5 ρας5αΡε ἵ5 ἆπε {ο 

ἴπε παίιτα] Ῥιΐ {αΐδε αδθιπηρίίοη {Παί τὸ ἔλαττον τείετς {ο ἴε ἔλατ- 

τον οἱ {1ε ρτεοθεάἶηπρ 5εηίεησθ. Όη ΤΠΥ νΙευν τούτων Ξ- τούτων τῶν 

διαστημάτων Ξ- τοῦ τονιαίου διαστήµατος καὶ τοῦ διτόνου: ἴλἃε σεπ]- 

ἴἶνο 15 α Ρατιϊᾶνε ΟΠ6; τὸ ἔλαττον τούτων (τῶν διαστημάτων) απᾶ 

τὸ μείζον τούτων Ίπεαη τεςρεοίϊνε]γ {πα ἴοπε Ιπίειναὶ απἆ {πε 

ἀῑίοπε Ιπίεινα]. Τε 6επεταὶ ορ]εεί οἱ {Πε δεπίεηοε Ῥερϊππίηρ 

αΐ{ τούτων ἵ5 ἴο ]η5ίΙ{γ ποί {πο 5ππα]]ηεςς Ῥιΐ {ας Ίατσεπεςς οἱ ἴπθ 

]οσα]σαίϊοη οἱ {πε 1 1εΠαηΗς. Ίπ {οί Ατϊδίοχεπις γνου]ά 5αγ, 

«ΤΠε Ιπίετνα] Ῥείνθεη ἴπε 1 Ιεπαπας αηά ῬΜεςδα οαηποί Ῥε Ίε5ς 

{Ώαη οηθ ἴοπε ΟΥ στεαίεΓ (ΏΠαη {ο ἴοης5. ΤΠε Ί658ει οἱ ἴπαςδε 

ἀῑδίαποες (Ψ/ΒΙΟἩ 1 Ἠανε αβεϊσηεά α5 {ο παἰπΙπαΙπη Ππαϊε οἱ {νε 

5ραοε Ῥείνεεη {Πε 1 Ιεπαηα5 απἆ Μεςε), ἶ5 {οαπά 1η {πε Ὠ]αϊοπῖς 

σεηι5, απά ἶ5 «οπδεᾳιεη!]γ οἱ απαμεδίοπαΡβ]ε ΙεσΙπιαογ; ἴλπε 

στεαίει οἱ {πεςε ἀῑδίαποες (ν/πῖοὮ 1 Ἠανε αδδίσηεά ας (πε τηαχί- 

ΠΙΗΠΩ Ἠπιϊς οἳ {ο 8ρ8ςε Ῥείνγεεη (Ἠε 1Ιεμαπας απἆά Μεςε) ἶ6 

αἀπηϊςσ]ρ]α, {ποιρῃ οῄεη ἀἱδριίαά ΊΏ {πε Ρρτεδεηί ἆαΥγ, απά Ίνας 

ἴπε ἀἰδιηριϊςμίης {εαίητε ο{ {Πο Αποιζεηι Εηλατπιοπίς πηιιδῖς,” 

1. 15. οὐχ 5 ΡἱαϊπΙγ νΤΟΠΡ, α5 ἶ5 5εεΏ {Τοπ ἴπα {ο]]ονίπς 
συγχωροῖτ᾽ ἄν. 

1. 16. ἐπαχθέντων. ἐπάγειν ΊπΕαἨ5 ἴο Ἰεαά οηςθ οἩπ {ο {πε 

τεςοβηΙῖοη οἱ α Ρεπετα] Ρτϊηοῖρ]ε {μτοισΏ {πε «οηφϊἀετα(ῖοη ος 

ΡατίΙει]αί «3565. Ἠεηος ἐπαγωγή Ξ- Ἱπάιςίίοη. 
Ἐ. 116, 1.1. τῶν ἀρχαϊκῶν τρόπων τοῖς τε πρώτοις καὶ τοῖς δευτέροις. 
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νΝοτες 
η, ; 

. 
« 

Ῥεσ]άες ἴπε εηΠαγπιοπίς 5οαἷε οἱ {16 {οἵπι 

ἴπετε ννας αποίπετ επΠατπιοπίς 5οα]ε (οοπηπποΠΙγ οα]εά αξτετ 1ὲς5 
ερ Τ 

Ἱηνεπίος ΟἸγπιρις), οἱ εἩε {οτπι εῶ-ες---- γνη]ςὮ ἵπ- 

({οάιοεά Ῥαΐ οπε ποίε οἱ ἀῑνιδίοη Ιπίο {με {είτασποτά. Τί ἶς 

Ῥοββῖβ]ε, α5 Ματαιατά ἰΠῖπ]ςς, ἴμαί ἴηεςε {νο 5σα]ες ατα Ίετε 

τε{εττεᾶ {ο ας {πε εατ]ετ απᾶ ἸΙαΐετ οἱ {πε αποϊεηί πιοᾶες; Ῥαέ 

ἴπε Ρῄταςε ἶ5 ἆ 5ίτ8αΏΡε 0Π6. 

1.3. οἱ μὲν γὰρ κ.τ.λ. Απδίοχεηις Ίετε τεσεοτάς {πε {αοί, 

{απηῖ]ατ {ο α5 {τοπι οίμετ 5ογοε5, Οἱ {πε σρταάμα] εχποιῖοη οί 

ἴπε οἷά επΠατπιοπίς πηαδῖο. ΤΗΘ Ιπέετναίς ἴξ επιρ]ογεά Ίνεγε 5Ο 

Άπε απᾶ τεαυῖτεά 51ο ἀε[ίοαογ οί εας απἆ νοῖσε, ἴλαί Ιΐ{ «απ 

ηενετ Ἠανε Ῥεεη Ρορυ]ατ. Βμΐ, α5 Ίνε 5αν’ ἵπ ἴπε Ιπίτοάμοίῖοη Α., 

ὁ 6, ἴε «α.ςε ὙΠΙοἩ ποί ΟΠΙΥ ασσοομπίς {ος Ῥμέ Ἰαδέί[ες Ιτ5 

αραπάοηπιεπέ ἶ5 {πε πεοεςςατῖ]γ Ἱπιρετίεοί ἀείετπιϊπαίίοη οἳ 15 

Ιπεετνα]5. Ατϊδίοχεηιας Ἠ]πιδε]{ γνας οαὐΙίε αγγατε οἱ είς ἀεβείεπογ, 

{πουρΏ ποί αἷνε {ο ἴΊε 5ετίοµ5πεςς οἱ τ. ΙπΠ α Ρᾶ55αΡε αμοίϊεά 

ὮΥ Ῥ]αίατο] (ε Ἰ{μείζα, «αρ. 3δ, 1145 Ἑ), αΠετ αδεὶσηίης α5 οπε 

οαἳ5ε οἱ ἴπε ἀΐδαςε οἱ {πε επ]λατπιοηίο πημςῖο ἴπε ἀῑβποπ]ίγ ος 

Ἠεατίης 5αεἩ α 5πιαΙ] Ιπίετνα] α5 α αωατίετ-ίοπε, Ώε ρτοσεεᾶς {ο 

ευσρεςί αποίῃετ εχρ]αηα!ΙοἨ, εἶτα καὶ τὸ μὴ δύνασθαι ληφθῆναι διὰ 

συμφωνίας τὸ μέγεθος καθάπερ τό τε ἡμιτόνιον καὶ τὸν τόνον καὶ τὰ 

λοιπὰ δὲ τῶν τοιούτων διαστημάτων. “ΕΒεείἆες, ἴπετε ἶ5 {πε {αοί {λαί 

ἴπε πιαρηϊιυάε οἱ ελῖς Ιπίετνα] (1.ε. ἴπε ααατίεΓ-ίοπε) οπηποί Ῥα 

ἀείειπιίπεά Ὦγ οοποοτά, α5 οαη ἴΠε 5επαίοπε, {Πε ἴοπε, απά {πε 

κα. Έος επῖς Ἱπιροτίαπί Ῥτϊποῖρίιε οἳ {με ἀεετπιπαίίοπ ος 
ἀϊδοοτάαπί Ιπίετνα]ς ὮΥ «οπεοτᾶ, 5εε ΡΡ. 145, 146. 

1.6. Ὑγλυκαίνει. Αποηγπιις (ς 26) οοπἰταςσίς (πε Ὠϊαίοπίς 
ψεηπις 5 ΄ ἀνδρικώτερον . . . καὶ αὐστηρότερον ̓  υΙΙη {πε (Πτοπια!εῖς 

α5 ΄ἥδιστόν τε καὶ γοερώτατον. 

1.2ο. Τηε 5αδαϊνίδίοης οἱ {πε σεηας ατε οα]]εά χρόαι Οἵ 

ἐφ]αάες. εε ποίε οἨ Ρ. 116, Ἱ. 4. 

Ῥ. 116, ].1. Έοτ «οπνεπίεποςθ, ἴπε υγοτά Ῥγοεπαπι γη] Ῥοα 

τείαϊπεά ἵη {πε ἰταηδ]αβῖοη {ο ἀεποίε {Πε 5απι οἱ {πε ἔνο 5πηα]] 

Ἰπίετναὶ]ς οἱ {πε {εἰταςλοτᾶ, πἨεη {παί 5µπι ἶ5 Ιεςς (Παπ ἴπε 

τεπιαϊπάετ οἱ {πε Ἐουτίῃ. Έοτ έἔπε πιεαπίης οἱ {πα ἴετπι 5εε 

Ρ. 139, 1]. 29-39. 
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ΑΕΙΞ5ΤΟΧΕΝΌΣ 

κό Ῥγοπαπι 

Ιπ {πε Ἐπ]πατπιοπίς ἰδίταςλοτά Πο ἄιϊα 

5µπι οἱ {πα Ιπίετναίς Ῥείπεεηπ ϱ απἀ χε, απά Ῥείνεεη ἐ απά 

Γ ἵδ α Ῥγοπαπῃι, Ὀεοααςε Ιέ ἶ5 Ιεβς (απ {16 Ιπίετναί Ῥείνεεη Γ 

απᾶ α. 
Ῥγεπαπι 

ο Εβτ--- 
ΤΟΥ {ης 5416 {θ6αᾶ5οη5 Ιπ {ῃθ (Πτοπιαϊϊο 

ιεἰτασλοτά {πε 8ᾳπι οἱ {πε Ιπίετναί5 Ῥείπθει ε απά ᾗ απἀ Γ 

αηπά Γϊ5δ α Ῥγοηιπι. 
[-ρ τ Τ 

Βιί ἵπ (πε Ὠϊα(οπῖς ἐεἰτας]ιοτά ε«ξτξ-τ--Σ...-- ὤιετε 

τ 18 πο Ῥγεπυπη, {ο {πε 5η οἱ {Πθ Ιπίετνα]ς Ῥείννεεπ ε απά ᾗ απἀ 

Γαπᾶ ϱ ἶ5 βτεαίος ἴπατ ἴΠαί Ῥείψεεπ ϱ απά α. 

1.4. τούτων δ οὕτως κ.τ.λ. Ίε Ἠανε αἰτεαάγ 56εΏ ἴῑαί ές 

ἄτεε]ςς τεοορηῖτε {ητεε ψεπετα, ἀῑπετεπ[ιαίιεά ὮΥ νε πιασπῖταάες 

οί {πε Ιπίετνα]ς Ιπίο υΥπῖοὮ {Πε6γ ἀῑνιάςα {πε {είτασποτά; απάἆ νε 

πανε ρῖνεη α5 {με ρ]αη οἱ {πε Ἐπλατπποπίς, απατίετ-ίοπε, αματίες- 

ἴοπε, ἀϊἴοπε; οί ἴπε 6ἨἩτοπιαίϊς, 5επηΙίοης, 5επηΙίοης, ἴοπε απά 

α-πα]έ; οἳ ἴμε ὨὈ]αίοηίς, δεπιῖίοηε, ἴοπε8, ἴοπθ. Βατ ἵε νυν] 

ἱπιπιεάϊατε]γ Ῥα αφ]κεά, ΄Ατο ποῖ οἴμετ ἀῑνίδίοης Ιπίεγπιεάίαίε 

Ρείννεεη ἴπεδε εαια]]γ ρετπηῖςδΙρ]ο» ΤΗΥ ποί {ο ἸηδίαπςἙ 

ἁϊνιάε γοις ἰδίτασλοτά Ιπίο επΙτά οἱ α ἴοπε, ελ]τά οἱ α ἴοηπε, 

εἶενεη-θ]χίῃς ο{ξα ἴοπεὀ Οτ ϊπίο βνε-ιννε]ίης ο{α ίοπε, δεπιίίοπε, 

πἰπείθεεη-(νε]τῃς οἱ α (οπε2᾽ (ΘετίαϊπΙγ, Ατϊσίοχεπίς τερ]εδ, 

ἴπε Ροδδῖρ]ε ἀῑνίσίοης οἱ {πα {εἰγας]λοτᾶ, ἴἶε ρορδῖρ]ε Ιοσαίοης 

οἱ {πε Ῥατηγραίε απά ΤΙεμαπας, ατε ας Ἱπβηϊίε α5 πε Ροῖηίς οἳ 

9ρασ8. Βπί {πα θας ἰσποτίπς ἴπε πιαϊπεπιαίίσα] ἀῑβετεποές 

αἰίεπάς {ο ἴθ «ΟΠΙΠΙΟΠ {εαίατες π {πε ἹπιρτεδδίοηΏς ψΠΙοὮ ἔπεςδθ 

ἀϊν]δίοης πια]Κα προη Ἱέ, απά οοηδ(μίες αοοοτάΙπΡΙγ {ητεε 6επετα, 

ἴπ6 Ἐπ]λατπιοπῖο, (Ἠτοππαίίο, απἆ Ὠ]ϊαίοπῖςα, φυδάϊνιάϊπρ ἴπε 

Ιαί{οτ ἔννο αραῖη Ἱπίο χρόαι, ἴλαί ἶ5 οοἰοιτ5 οἵ 5παάες οἱ ἀῑδίίης- 

Ποπ; {πε (Ἠτοπιαίίς ΙΠίο {Πε 9ο6ε, ἴπε Ἠ επα]ο]ίο απά {πε Τοπῖς; 

πε Ὠϊαίοηῖο Ιπίο {πε Ίονγετ ος Ἐἶαῖ, απά {πε ΌΠατρ ος Πϊρ]πετ. 

1 19 εν]ἀεηί (πεπ ἴπαί εαοῖ οἱ ἴπεςε 5ιΏο]ᾶ5εες ΟΟΥΕΙ5 ΠΙΑΠΥ 

ἀϊβετεποες οἱ πιυπηετίῖσα] ἀῑνίδίοι: Ῥαέ οπε ἀῑνίδίοι ἶ5 {ακει Ὦγ 

Ατϊδίοχεηιις ας ἰγρίσα οί εας]. 

Τ1ε εχαοί Ρτορογίίοης οἱ {πεςε (γρίοαί ἀῑνίδίοης ατα οδήλὴὰ 
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ΝΟΤΕΣ 

Ἱπ ἴμε {ο]ονίπς ἰαδίε ἵπ γνμῖοὮ (πε ἐείτας]οτά ἶ5 ἵη εαεῖἈ «.5α 
τερτεςεπἰεάἁ ΒΥ α πε ἀῑνίάθά Ιπίο ἐΠίτίγ εαα! Ρρατίς, εαοἩ ρατί 
οοπςεαυεπ!]γ Ῥεϊηςρ {πε ἐνγε]] οί α ίοπθε. ΤΠε Ρίαοες οἱ {πε 

Ῥατ]γραίε ατε ἀεβηϊτε]γ πιατ]κεά α5 {ίΠεΥ ατε Ρῖνεη ἵη ΡΡ. 141, 142; 

1η Ελὶς Ῥτεςεηί ρ8ςδαΡο ἰλεῖτ ροδίοης 3Τε Ίε.ς ασουταϊε]γ ία{εᾶ. 
το 

ΤΑΕΙΕ ΟΕ ΤΗΕ (ΕΝΕΕΑ ΑΝΡ ΘΗΑΡΕΣ. 

κ-ᾱ--ξ οπε-νε]{ι] οἳ α {οπς. 
1 Σ ὃ -Ξ α υατίεΓ-ἴοπε, οἵ ἴἩε ]εαςί Ἐπ]ατπιοπῖο ἀῑθεῖς. 

-ᾱ- 3 ὃ 34 Ξ α ]τά οξα ἴοπε, ος ἴμε ]εασί (Πτοπιαϊῖο ἀῑεςῖς, 

94 5 6 -Ξ ασεπῄῖοηο, 
34 56 τ 8 9 1011 13 ε-α10Π8. 

ἘκηαβΜονῖς 

Ἠγραίε Τήοπαπας 

3 αἲ« 5 οἳ τε 9 10 11 13 13 14 15 16 11 18 19 30 41 33 33 34 35 36 21 38 39 30 
υπ ππη απ  πε ε πὭσιπ επ 

ΟΗΕΒΟΝΑΤΙΟ (50ΕΤ) 

Ῥατηγραίε  Ἰήομαπας 
ν ΄ 

9 ὃ 445 ο ἹΊ 89 10 11 19 13 14 15 16 17 18 19 90 91 43 93 34 35 36 3ἵ 38 39 30 

ΟΗΕΟΜΑΤΙΟ (ΠΕΜΙΟΙΙΟ) 

Ῥατηγραίε  Ἰήεμαπας 

ασ τς ο [ιο 1 1 1 14 15 19.11 18 19.30 31 13.39.3430 30 21 18.30 00 
υπ ποστ νο αμεση ΜΕΡΗ 

ΟΗΕΒΟΜΑΤΙΟ (Τονιο) 

Ῥατηγραίε ΤήςΏαπας 

34 4 5 6ἳτ 9 ο 1011 12ῇ19 14 15 16 11 18 19 30 31 33 33 14 35 38 37 98 39 30 
ο υ--υ σπα ποσο ασε εοεαςακαντη 

Ώιατονιο (Εε1Ατ) 

Ῥατῃγραίϊε {1 οπαπας 

4 5 οἳ τ 8 9 1011 13 13 14 15816 11 18 19 30 31 33 33 34 35 36 37 38 99 30 
πε ποσο ο νε κε---ν 

ΏΙΑΤΟΝΙΟ (5Ηαςϱ) 

Ῥατηγραίαε 11οἩαπας 

' 4 5 6ἳτ 8 9 1011 13 13 14 15 16 11 1819 10 41 33 33 34 35 36 31 38 99 30 
ο ο τμ ο αν πο ντ ποσα ο πτηττ 

α, 19. τὸ χρῶμα, ΄ἴπε ρατίῖομ]ατ 5ρεοίες οἱ οἩτοπιαεῖς, ἡμι- 

΄ όλιον, ΄ἴπ λε ταῖο οί {ητεε {ο ἔπνο); Ῥεσαιςδε ἐλπῖς Ίνας {πε 
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ΑΕΙ5ΤΟΣΧΕΝΟΌΡ 

τε]αΠοη Ῥείνεεη {πε Ῥγοπαπι οἱ ἴπε Ἠειη]ο]ο (Ἡτοππαίϊο απά 
ἴπε Ῥγεηπαπι οἱ {πε Ἐπ]λατπιοπίς 5εα]ε (9ο απἆ 6 τοοροσεναϊψ 1η 

ἴπε αβονε {αβ1θ). 

Ῥ. 117, Ἱ. 4. δεῖ γὰρ κ.τ.λ. Τηεςε νγοτάς ατε {ο]]ουεά ἵηπ 5οπιε 

ος πε Μ.55 ὮΥγ α ἀείαϊ]εά ρτοοί οἱ {πε {αοί ἴππαί {πε (επ]τά ος 

ΏΥ αμαπίΙίγ εχοθεάς {Πε {ουτίπ οἱ {πε 5αππε αιαπΏίγ ὮΥ α 

ἵνε]ιμ. Ἱέταης α5 {ο]]ουν5: ἐπειδήπερ ὁ τόνος ἐν μὲν χρώμα εἰς 

τν διαιρεῖται, τὸ δὲ τριτηµόριον καλεῖται χρωματικὴ δίεσις' ἐν ἁρ- 

μονίᾳ δὲ εἰς ὃ (τέσσαρα Μ) κών, τὸ δὲ τεγαρτημόμίᾳ. (δ μόριον Μ) 

καλεῖται ἁρμονικὴ δίεσις, τὸ οὖν τριτήµοριον (γ μόριο Μ) τοῦ αὐτοῦ 

καὶ ἑνὸς τοῦ Ππαμτημορν ν(ὃ ώρας Μ) τοῦ αὐτοῦ δωδεκάτῳ ὑπερ- 

έχε). οἷον ὡς ἐπὶ τοῦ ιβ. ἂν διέλω τὸν ιβ εἷς γ. δ. καὶ πάλιν 

τὸν αὐτὸν ιβ εἰς δ.ὸ (δ. γ. τεςῖειε Ματαιατά), ἆ ἐν μὲν τῇ εἰς γ. γ. δ. 

διαιρέσει γίνονται τέσσαρες πριάδρεια ἐν δὲ τῇ εἰς ὃ. ὃ. ο . τες] ς 

Ματαιατά) τρεῖς τετράδες. ὑπερέχει οὖν ᾗ ὃ τῆς γ. ὃ . τεςε](υ]ε 

Ματαιατά) τὸ τριτηµόριον τοῦ τεταρτηµορίου µονάδι, ὅπερ ἐστὶ τοῦ 

ὅλου δωδέκατον. ἹΜαταιιατά νετγ Ρτορετ]γ τε]εραίεά {εΠῖς ρ]ο5ς 

το {πε ΟτΙῆσα] Οοπιπιεηίατγ. . 

Ῥ. 118, Ἱ. 3. ἀπείρους τὸν ἀριθμόν. ΑτϊδίοχεπΙςδ ππθαΏ5 ΟΓ 

οοι5δα ποῖ {λαί {Ώθγθ ο8Ώ Ῥε πποτο {απ οπς 1οεπμαπας ἵη ΑΏΥ 

οηε 5σα]ε, Ῥαΐ ἴλπαί, ϱἵνεη ΑΏΥ ποίε απά 5 Ἐουτίῃ αΌονε α5 

Ῥοπηάατῖες, 0Π8 οαηπ οοηβδβίπίε απ Ἰπβηϊθ Ώημπιρετ οἱ 5οα]ες 

ἀἰπετεη[ϊαίεά Ὦγ ἴμε ροβίῖοης οἱ {λεῖτ νατίαδ]ε ποίξς, ἴλαί ἵ5 

οἱ {εῖτ Τοπαπῖ απάἆ Ῥατηγραίαε. 

1. 15. Ματαιατᾶ, {οἱ]ονγεά Ὦυ Ἰλεσίρμα!, οΏαηρες ἴπε οτάες 

οἱ ἴἩε δεηίεησες Ἠετε απἀ τεαἆς κοινωνεῖ γὰρ τὰ δύο γένη τῶν 
παρυπατῶν- -ὁ δ᾽ ἕτερος ἴδιος τῆς ἁρμονίας, ΟἨ {πε ρτουηά {παί {πε 

{ΟΓΠΠΕΙ δεηίεποε ρῖνες {πε εχρ]απα!]οη ΟΥ ὁ μὲν κοινὸς τοῦ τε διατόνου 

καὶ τοῦ χρώματος απά 5ο πημςί Ιπππιεά{α{ε]γ {ο]]ον; Π. Ῥωαΐέίπε Μ55 

οτάετ 15 οοττεοί. κοινωνεῖ γὰρ κ.τ.λ. εχρ]αῖης ποί ἴηε Ρῃταδε ὁ μὲν 

κοινὸς κ.τ.λ., Ὀμί {Ἡε ργϊπεῖρα] 5δεηίεηος παρυπάτης δὲ δύο εἰσὶ τόποι, 

αηΏά ὁ μὲν κοινὸς... τῆς ἁρμονίας 5 α ρατεηίηεαῖ. ΤΠε 5εΏ58 

15, ΄ΤΠο Ἰοοῖ οἱ {πε Ῥατηγραίε ἆτε ποῖ {ητθε, κε ἴΏοςδε οἱ ἔπε 

11επαηις, Ὀπί {νο (οΏς «ΟΠΙΠΙΟΏ {0 {νο 6επετα, απά ΟΠ6 ραῖ- 

εσου]ατ)» {ου ἴμε (Ἠτοπια[ϊο απά ὨὈιαίοπῖς Ἠανε ἰπεῖτ Ῥατηγραίας 

1Ώ ΟΟΠΙΠΙΟΠ.᾽ 

Έοτ τὰ δύο γένη οοπρατε Ρ. 126, Ἱ. δ, οὐ γὰρ ἐπραγματεύοντο περὶ 
τῶν δύο γενῶν, ἀλλὰ περὶ αὐτῆς τῆς ἁρμονίας. 

259 



ο ϱο. 

ο οκ «αρ μα μα 

ΝΟΤΕΣ 

]. 17. χρωματικὴ δὲ κ.τ.λ. Τπετε ατα ἴννο Ἰοοῖ οἱ {πε Ῥατ!γ- 

Ῥαΐε; ἴπα πε 4 Ίη πε αΆονε ἴαδίε, ελὶ] ἶ5 Ρεου]ίατ {ο ἴπε 

Ἐπ]λατπιοπίς 6εηΏ!5, απά ἴπε πε σοοηςῖςεῖησ οἱ 5 απἆ 6 π/πῖο]Ἡ 

16 ΟΟΠΙΠΙΟΠ {ο {πε (Ἡτοπιαίϊο απἀ Ὠϊαίοπῖο, ΤΠε πιεαπῖης οί 

Επῖς Ἰα5ί αδθετίῖοη ἶ5 {Παί ἴπε Ὠϊαϊοπίο απἀἆ (Πτοπιαβῖο 6επετα 

Ῥοττον οπε αποίµεις Ῥατηγραίαε, 5ο ἴπαί γοι ΠΙαΥ πιε]οά1οιςΙγ 

οοπηῬίηπε ἵπ α {είτασποτά αΠΥ Ῥατηγραίε ἵπ 5 απά 6 πψΙἩ αΏΥ 

11επαπας ἵη ἴἩε πες οπῃ δ {ο 15 Ιπο]αδῖνε συ1{ᾳ {ές {ηῤογίαέ 

επεεβ{{ο ᾖοτυευεγ {ᾖαέ {με ἰοτυεσέ {λιήεγταζ οΓ{ήε {ε{γαε]ογα 21145 

ευε δε ϱ7εαίε {λα} {λε οπε αὖονε 1. θεε Ιπιτοάσοίῖοη Α, ὃ 7. 

Η. 18-21. ΟΕ επῖς πιοςδί ἱπιροτίαπί Ίαν; Ατϊδίοχεηιας οβετ5 ηο 

Ῥτοοί Ῥεγοπά αη αΡβΡρεα] {ο {πε εαΤ---γίγνεται γὰρ ἐμμελὲς τετρά- 

χορδον κ.τ.λ. 

1. 21. ἄνισον ἀμφοτέρως, ΄ υπεφ σα! ἵπ ῬοίὮ ν/αγς ᾽ Εἶαί 15 ΄ στεαίες 

απά ]εςς. 
Ἡ. 23, 24. Τηε 5ιὈ5Η(αίοη ΟΓ παρυπάτης τε χρωματικῆς τῆς βαρυ- 

τάτης {0 {Πε παρυπάτης τε χρωματικῆς παρυπάτης οἳ ἴπε Μ95 

οοπιρ]είε]γ τεςίοτες {πε 5εη5ο. Ατϊσίοχεηπας Ῥτονες Πΐς σἰαίε- 

ππεηΐς {παί ἴπε (Ἠτοπιατῖος απά Ὠἱαίοπίο σεπετα ἨῬοττον εαοὶ 

οίμετ΄5 Ῥατηγραίαε ὮΥ αρρεα ης {ο {Ἡε εχίτεπηε σ.δε. Α πιε]ο- 

ἀϊοας {είταςποτᾶ ἶ5 ορίαϊπεά {τοπῃ {πε οοπιβίπαξίοη οἱ {πε ζοτυεσέ 

6Ἠτοπιαξῖο Ῥατηγραίε, απά {πε Λὲἐρᾖενέ Ὠϊαίοπῖο Τεμαπας. 

Ῥ. 119, Ἱ. 2. 1 τείαῖη συντεθείς ἴηε τεαάϊης ο ΜΥ ΕΡΕΣ. 

Ατςίοχεηις πεαης {λαί Ἡε Ὠας εχΒ!ῖρ]τεᾶ {πε εχίεηί οἱ {πε Ίοοις 

οἱ ἴπε Ῥατηγραίε, Ῥοίμ ας ἀῑνιάεά Ιπίο {πε ἸΙοοῖ ρεου]ῖατ {ο 
οεγίαῖη ρεπετα αηπά ο0Ιοί15, απά ἂ5 α ν/πο]ε επιρταςίηρ αἳ] {ποςε 

ἀϊνίδίοης. Ιηπρ. ΙΙ5,]. 10, Ἡε 5αγς {λαί Πανίηρ ἀείεγπιῖπεά {πε ]οοί 

35 ν/ηο]ες (τῶν ὅλων τόπων) Ὦε πηασί Ῥτοσεεά {ο ἀείετπιῖης {λεῖτ 

ἀϊνίδίοης αεσοτάῖηρ {ο ψεπις απἆ οοἱοατ. Ἠετε Ἡε 5απῃς πρ Πϊ5 

βεοουπί οἱ ἴπε Ίοσις οί {πε Ῥατηγραίε ὮΥ 5ίαΐης ἴλαί Ἡε Ίας 

ἀεα]ε ντ] Τὲ (οπι ῬοϊίἩ έπεσε Ροῖηίς οἱ νΙενν. 

Ματαπατᾶ, {ο]ονεά Ὦν εδίρμα!, τεβάς ἐντεθείς, απά ἴταηδ- 

Ἰαΐες, ΄ΤΠε Ίοεις5 οἱ ίπε Ῥατηγραίε ἵ5 εἶεαι (τοπ {πε αΏονε 

τεπηατ]ς5) ας {ο ἴϊς ἀῑνίδίοη απά Ἱί5 Ρ]αοε οἱ Ἱπδετοη. Βαΐ εΠῖς 

{ταηδ]αίΙοη οοηνεπ]εη!ί]γ Ίδποτες ἴμε γψοτάς ὅσος ἐστίν, ΙΥΠΙςἩ 

5Ώου ε]αί {πε οόεε οἱ {πε Ίουις ἶ5 πγημαί ἶ5 πετε οοηφΙἀετεά ; απά 

ἴπε 5Ραςσε οἱ 4 Ίοεις ἶ5 ποί αΠεοῖεά ῬΥ ἴῖς Ρρ]αοοα. 

1. 15. Ατἰδίοχεηις πετε τείυτης {ο Π]5 οπ]οίσπι οἱ {πε πιείποά 
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ΔΑΕΙΡΤΟΧΕΝΟΣ 

ΟΕ καταπύκνωσις (αρ. ποῖε ΟΠ Ρ. 191, Ἱ. 1), απά Ἡπονς ἴπαί 1έ 

5αρρ[ες α {4ΐ5ε οοπεερίίοηπ οἱ πιωδῖσαὶ οοπ{ΙπιΠίγ ος 5εᾳπεποθ; 

ἵη ΟἴΠεί ν/οτάς, ἴλαί Τί ρῖνες α {αΐδε ΑΠΦΥΥΕΥ {ο {πε απείίοη, 

ἑρίατῆηρ Ίοπι α ρίνεη ποίε, Ἠον 8τε Ὢς {ο ἀείοιπιίπε αῖ 

6 ἴηε πηεχί ποίε {ο 1 αὔονο οἵ Ρεῖ]ον2 Έοτ Ιε ἴσποτες ἴπε 

δύναµις οἱ {με ρῖνεη ποίε, ἔλαί ἶ5, ἴέ5 Παποίῖοη η ἴπε βγδίεπα 

οἱ νυμ]οὮ ῖ 6 α ΠἹΕΠΙΡΕΓ; απάἀ τερατάῖπρ ἴε πιετε]γ α5 α Ροῖπί 

οἱ ΡΙίοΠ, 1 ἀεείατες ἴπαί {πε πεχί ποῖε {ο ἴε ἶ5 ἴαί ροϊηί οί 

ΡΙἴοΏ νυΠΙςἩ 15 δερατα(εά {Τοπη 1ΐ{ ὮΥ ἴ]ε 5πια]]εςσί ροδδίδ]ε Ιπίετνα]. 

Ῥιΐέ Ατϊδίοχεηας 9εε5 ἴπαί {ποαρ] {πεγε ΠΙαΥ Ὦ6 α οετίαῖη {ται 

Ιη {Π]5 αΏΦΥγε {Τοπη {πε Ροΐπί οἱ νίει; οἱ Ῥ]γαίος, Τέ 15 πιιβὶσα]]γ 

αὈδυτά. ἸΤιεῖ 5 ίακα {πο ποίε {, απἆ αδίς ναί ἶ5 ἴπε πεχί ποία 

αΡονε Ἡ. ῬΒιτί {ος {πε ριτρο5δες οἱ πιυςῖο 7 ἶ5 ποϊμῖπρ εχοερί 

5 α ΠΊΕΠΙΡεΤ ΟΓ α 5Υ5ίεΠῃ ΟΥ 5οα]ε, απά {Πε απεδίίοη οἱ {πε πεχί 

ποίε {ο ἴέ ἶ5 πιθαπ]ησ]εδς η] 1έ5 {αποίῖοη ἵη α 5οα]ε ἶ5 ἀείετ- 

πι]ηεά, 1,εῖ α5 ἴπεη τεσίαίε ος αεδίίοη ἔπας: 6 ναί ἶ5 ἴἩε πεχε 

ποίε 4Όονθ απ 7 πΠΙςἩ 15 ἴηε 5εοοπά ραδείπρ ποίε ἵπ απ εΏΠαΓ- 

πιοη]ο 5οα]ε αδεεηάἶης {ποπ ε)᾽ «ΝΟΥ Πε αΠΞΜΕΤ {ο {Πῖ5 σαηποί 

Ῥε Χ/, α5 ἴπα {Πθοίγ ΟΓ καταπύκνωσις νψου]ά Ἱεαά 5 {ο Ῥε]ενε ; 

{ος ἴπαί νγου]ά Ἱπιρ]γ ἴπε ΡροδεϊρΙΠίγ οἱ εἰποίηπρ ἴἨτες αυατίεί- 

ἴοηες οης αἴἲετ {Πε οίπες; Ὕηετεας ἴέ ἶ5 α Ίαν; οἱ ἴ]ιε νοῖοε, απἆ 

οοπ5εαιεπ!!]γ α Ίαν οἱ τωμκίς, ἐλαί οΏΙγ {νο ἀΐεδες σαη οσους ἵπ 

5ΙοσθδείοΏ. ΤΠ {αοί, ἴἩε {ΠΘΟΤΥ Οἱ καταπύκνωσις ἵηπ Τε οοπιρ]είε 

αρρ]σοαίῖοη νγου]ά Ιππρ]γ {πα ροςβδΙδΙΠίγ οἱ θἱπσίης ἴπ 5αοσθδδίοη 

45 ΤΙΑΠΥ απατίεΓ-ίοηπε5 α5 αἴθ οοπίαϊπεά ἵη {πε πηο]ε οοπΊρᾶ85 

οΓ {1ε 5σα1θ. 

1. 1Ο. οὐχ ὅτι κα οὐχ ὅπως ἵ5δ αΏ ε]Ιρίῖοα] Ρηταςε οἰσαηγίης 
ἐποί {ο δρεα]ς οἱ, απά ἵδ α56ἆ {ΟΙ οὐ µόνον οὐ. ϱΡ. Ρ. 1390, ]. 7, 

οὐ γὰρ ὅτι πέρας τῆς ἁρμονικῆς. Τπο σοτταρίοη οἱ ίπε Μ559 

τεαάϊῖηρ Ἠετε πα]ρῃί Ῥθ ἰ{τασεά {Ἡτοιρῃ {πε {ο]]ονήπς 5ίαρε5; ἴπε 

Ιηδετίίοη ΟΚ οὗ αἴἲεί ὅτι ὮΥ α δοτίρο ν]ο, ἱσποταπί οἱ {πε εἱ[ραα, 

{εί ἴἩο υναηπί οἱ α περαίϊνε; ἴπε πιστεαάϊπρ Οἱ ὅτι οὐ 85 τοῦ; 

[πο οοπδεαιεηί «ἨαΏφε Οἱ δυνατόν ἴο δύνασθαι ἴἵο 5ΗΡΡΙΥ απ 

ηβηϊίνε {ος {πε ατί]ο]ε, ἴπε αἀάϊῑίοη οἱ µή ἴο 5αρβΡΙΥ ἴπε ρίαςθ 

οἱ {Ἡε Ἰο5ί οὐ; ἴπε «Ἡαπφε Οἱ µελωδῆσαι {ο μελφδεῖσθαι ἴο εκρ]αῖπ 

τῇ φωνῇ, ἴ]α ἴτιςο οοηδίταοίίοη οί πνλπὶοἩ Ἠαά Ῥεεαπ Ἠϊάάει ὮΥ 
ἴπε οοτταρίίοη Οἱ δυνατόν. 

διέσεις ὀκτὼ καὶ εἴκοσιν. ΝΗΥ (ννεηπίγ-εἰρῃί αωατίεί-ἴοπες 
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ΝΟΤΕΡ 

απᾶά ποί ταίἶπετ ἰννεηπίγ-ίοιτ, δεεῖῃπσ (Παί ἴπετε ατα οἷχ ἴοηες 

Ιἡ Αη οσίανεῖ ΈῬεοαμ5δε 50ΠΙΕ 5οαἷες, 5ΗςἩ ας ἴἩε Ὠοτίαη, 0η- 

βἰσίεά ο{ 5ενεπ ἴοπε». Όεε Ιπἰτοάπο(ῖοη Α., ὃ 29. 
1.24. ἢ µικρῷ κ.τ.λ. ΤΗϊ5 56επῃ5 {ο Ῥε α 5οπιεναί οοπίεπιρίαοι5 

τείετεηςε οί Ατϊδίοχεηυς {ο {Πε {βοῖ ἴμαί ἵη σἰτὶοί παϊπεπια(ἷςα] 

8ςςυΙΒΟΥ α Εουτίῃ 15 ποί απῖίε {νο ἴοπες απἀ α ΠαΙ. Α5 1νε 

Ῥανε οΠεη 5εεη αἰτεαάγ, Ατἰδίοχεηις 5 «οποεγηεά νη(Ἡ πημδῖσα] 

Ῥπεποπιεπα υίἩ α νίεν {ο ἐπεῖτ ατςίίο Ἡδε, ποί ἰπεῖτ Ρ]γδίσαι 

Ἰηνεςήραίίοη. 

Ῥ. 190, ]. 2. οὐ δὴ προσεκτέον εἰ. Ματαιατά τεϊαῖης {πε τεαάἶπς 

ο{{Πε Μ55 απά ἰταηφί]αΐες ΄ΝΙςΠί αἶςο ἶδέ {ᾷτ αῑε Αιεϊπαπἀετίοἰσε 

ἁαταιή ζα 5εΏεη, Ψ8ΠΠ δἷε ας ρ]είοπεη, ΨαηηΠ ἂδΡετ ας υαησ]εὶ- 

επεη επἰςίεΒ{. Ἑιϊ ὅτε ἵ5 τε]αίῖνε α5ια1]γ, ἀεπιοηςίταιϊνε 50Πε- 

Ώπλες; Ὀυί πενετ Ιπ{ειτοραίϊνα. 

ΤΠε ϱεηεταὶ πιεαπῖης οἱ {Πε ρᾶδσδασε ἶ5 οἶεατ, Τηε παϊατε 

οἱ πιε]οάϊο «οηδεσμ(ἴοη, Αγἰίοχεπας νοιυ]ά 5αΥ, οαηποῖ Ῥε εκ- 
Ῥτεδςεά ὮΥ απΥγ Ίαν επ]οίπίησ α 5µοοεςδίοη Οἱ 50 ΠΙΑΠΥ εαυα! 

ΟΙ 60Ο ΠΙΑΠΥ υπεαια] Ιπίετνα]ς. ΤΗς5, νε οαηποί 5αΥ, ' Τννο 

εαυα] Ιπίετναῖς πιαςί Ῥε {οἱ]ουνεά ὮΥ ἴννο απεα πα! {οτ ν]]ε ἐπ]ς 

τα]ε ἶ5 {α]β]]εά ὮΥ {νε Ἐπλατπιοπῖς 5εα]ς, 1 ἶ5 ν]ιο]αίεᾶ ὮΥ {πε 

Ὠιαιοηπῖς, νυπ]οὮ Ώας ἴἨτες ἴοπες ἵηΠ 5µςοοθδδίοη. Χογ ση νε 

5αΥ ΄ἴητεε εαια] Ιπίετνα]5 πΙβΥ {ο]]οιν οπε αποίπεγ”; {οτ πε 

επ]ς ἶ5 Ροδδῖδ]ε ἵη {πε Ὠϊαίοπῖο δεηας, ἴε ἶ5 Ἱπιροςδδίδ]ε ἵη ἴπε 

Ἐτπλατπιοπῖο. [Ορ. Ρ. 143, Π. 21--23.] ᾿Τταηδ]αίε, ΄ ΊΤε πιμςί ποῖ 

Πχ οςτ αἰίεπίῖοη οἩη {με {αοί {Παί ἵπ οετίαῖη σα5ες,᾽ ὅτςο. 

1. 13. 1 τεαά µετά {Οἵ µέν οἱ ἴπε Μ5956. µέν ἵδ ουί οἱ Ρίαοε, 

α5 ἴπετε ἶ5 ηο απ[ϊηεςὶς Ῥείνεεη ἐπὶ αδειυπιρίοη απά ἴπε 

{οἱ]οννίης; απά 50Π16 ῬτεροδίΠοη ἶ5 τεαιῖτεά {ο βῖνε ἃ «ΟΠ- 
5ἰταοίῖοη {ο τὸ πυκνὸν .. . σύστηµα. 

]. 16. ὑποκείσθω δὲ καὶ τῶν ἑξῆς κ.τ.λ. Ἠετε Ατϊσίοχεηις σίαίες 

{οτ ἴπε ΕΠτςί εἴπιε Πῖς {απάσαπηεπία] Ίαν οἱ εοππΠίγ; ἴπμαί ἅ α 

φετῖες οί ποίες Ῥε οοπίπαοςς, ΑΏΥ ποίῖε ἵη {Παί 5ετῖες ν]] {οτπι 

εἶεπετ α Εουτί] ντ ἔπε {ουτίἩ ποίε ἵη οτἀετ {Τοπ ἴξ αῬονε ος 

Ῥε]ον;, ος α ΕΠΙ υηί {πε ΕΠΙ ποίο ἵπ οτάετ {οπι 1 αΌονε 

οτ Ρε]ον;, ος ν]] {41Πἱ Ῥοςμ {Πεςε οοπάΙίοης. 

Τηις Ι 

|. -ε. -ᾱ- ας παλ ο η 1 
Εώῶ Τ Τ ' Γ--, αμ). 

Ὠι 
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ΑΕΙΡΤΟΣΧΕΝΟ5 

15 α ἹεσιήπιαίεΙγ οοπίῖηαους 5οαίθ. «4, {ποισ] Τε ἆοες πο {ΟΤΠ1 

α ΕουτίὮ ντα ο, {οτης α ΕΜΜ να ε; δ, (ποαρΏ ἵε ἆοες ηοί 
{οτπι α ΕΠΗ νι χε, {οτπης α Εουτίῃ νὮ ε; χΧΒ ἆοες ποῖ {οΓΠι 

α ΕΠΙ ναι ᾗ Ῥαί ἔοτης α Ἐουτί] νε χε; 6 ἆοεςδ ποῖ {οτπι α 

ΕΠΙ νή(Ὦ α, Ὀαί {οτς α Εουτίῃ νη(Ἡ {; ε {ἔοτπης α Εουτίλ νεα 

α απά α ΕΠΗ νν(Ὦ 6: απά 50 0Ἠ. 

Οι {πε οίπετ πμ 

5 ποί α λα. 5σα]ε; {οτ ὁ {οτπας να α ΕομτίἩ γα δε 

Ώος α ΕΙ νἩ 
1. 22. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ 1.6. ἵπ ἴπε Ἐηπ]λατπιοπίο απἀ (Ἡτοπιαίϊς 

5σα]ες, Ὀμΐ ποί η {πα Ὠ]ϊαίοπῖς, 

1. 25. ἐναντίως τίθεσθαι κ.τ.λ., τὰ δύο ἴσα ατε ἴηε (νο εαια] 

Ἰηίεινα]ς ΟΓ {Πε Ῥγοπίπα: τὰ δύο ἄνισα ατε (1) ἴε οοπιρ]εππεηί 

οἱ ἴε ἘουτίὮ απά (2) εἶε ἀϊδ]αποίῖνε ἴοπε. ἨΝον ἵηπ ἴπθ 5οαἷε 

ἀεσεεπάϊπρ {τοΏ ἴπο Ῥγοπαπα 

( 

Τ]δ]αποίῖνε 

Τοπε ι 
οτί] 

Όοπι 
ος 

πε ἀῑς]απείῖνε ἴοπε 165 πεχί {Πε Ῥγοηπαπι, απἆ {πε οοπιρ]εππεηί 

ο (Πε ἘουτίὮ 5εοοπά {τοπι Τε; υΠῖ]ε ἵη {με 5οα]ε αδοεηάἶηρ {οπι 

πα Ῥγοπίπῃ ' 

: 

: 

ῳ 
τα - 

Β Β8, δὰ 
Ό με] ο 
Ὃν ββι Ξεη 
στ Β ῃ ος .- 

95ο ϱ 
Όο) 

νε βπά {πε οοπιρ]επεπί οἱ ἴπε Ἐουτίῃ πεχί {α Ῥγοπαπι, απά 

νε ἀϊς]αποίῖνε ἴοπε 5εοοπά {Τοπῃ 1. 

Ῥ. 121, ].5. Ένειγ εοπιρουηά Ιπίεινα] οαπ Ὦθ απα]γ5εά ἱπίο 

εἶπιρ]ε Ιπέετνα]5 Ῥμΐϊ ποί Πίο 5ἱππρ]ε πιαρηϊέαάςς. ΤΠιδ,α Εουτί]λ 
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ΝΟΤΕΣ 

Ἰη ἴηε Ἐπ]λατπιοπίς 5σαἷε ἶ5 απα]γ5εά Ιπίο αυατίετ-ίοπ6, απατίες- 
ἴοπε, ἀῑῑοπε. Νου αματίεΓ-ίοπες ατε 5ἴπιρ]ε Ιπίετνα]5 απά 5ἵππρ]ε 

πιαρηϊιάες αἲ {πε 5αππε ἴἴπιε; {ος αωῖίε αρατί ΠΟΠΙ αΏΥ «οἩπ- 

5Ἰάεταίίοη Οἱ 5Υςδίεπις ΟΥ 5οαἷες, πο 5πια]]ετ πιαδίσα] πιαφηϊαᾶε 

ἴπαη α αιατίεΓ-ίοης εχῖςίς {οτ εατ οἵ νοῖοε. ἘΒπαί {πε ἀῑίοπε 

{ποαςη α αἴπιρ]ε Ιπίεγναί 1η ἴΠῖς 5οα]ε, 5ἴποε {με νοῖοε ἵπ Εί5 

5εα]ε «αηποί ἀῑν]άε .Ιε, ἵ5 ποῖ ὮΥ αηΠΥ ππεαης α 5ἵπιρίε πιασηΙ(πάςε. 

Έος 1 νε αΏφίτασί τοπι «οηδιἀεταίῖοη Οἱ δγσίεπης απά 5οαἷες, α 

ἀῑῑοπε 5 α 5ρασθ ἶ οὐνίουςΙγ τεἀποϊρ]ε ἴο «νο {9Π85, απά 

ενεη {ατίμετ. 

1.7. ΤΠϊ6 Ρρα55αςε ἶ5 αυῖτε οοτταρί ἵπ {με Μ55. 1 τεαά 

ἄκρων {ος ἀρχῶ», ἔν {ο ἐν, αΏἀ ἔσωθεν {ΟΥ ἔέωθεν ; Ἰηδετί ὧν αἴίετ 

φθόγγων, απἁ οπαῖς ἵε αξίετ ἄκρων, απἀά Ἰηδετί ἑκάστου Ὀείοτε 

ἑκατέρωθεν. 

Ι{ πιαςδί ο τεπιεπηΒετεά {]αί οἱ ἕξης φθόγγοι ατα ποί ηεοες- 

φατῖ]γ «οηφεουῖνε ο {7ηειζἑα{εζγ «ερεοσέύέ ποῖε5; ἴἩπε ρΏταδθ 

αρρ]ες εαια]]γ {ο ποίες {παί ατα 53 {ᾖε Φα116 {πε ο σ1έοΓεδΦίΟΙ 

ενεη Ἡ αἲ α ἀῑδίαησε Ποπ οηε αποίπετ. ΤΗις, ἵη οἳτ πια]ος 

5οα]ε οἱ 6, ἴμε ποίες 7), 4, Β, ατε ἑξῆς, Ῥεσαιδε ΠπεπΡετς οί 

ἴπε 5αππε Ἱεριπιαίε 5οαἱε. ΝΟΥ 4η ἀγωγή ἵδ α 5εᾳιεποε οί 

οοηδεοιέῖνε ος ΙπιπιεάϊατεΙγ 5αοοεςδῖνε ποίες, απά {Πῖ5 οου]ά 

ποί ὃε εχρτεςδεά ὮΥ 5αγίηςσ ππετε]γ ἴμαί Τε Ρτοσεεεάς διὰ τῶν 

ἑξῆς φθόγγων. Τ{ε {ατίμετ πεοεξδδατγ αααΠβοαίῖοη ἶ5 σῖνεη ὮΥ 

ἴπε {ο]]ονίης νοτάς: {λε 5αοοεβδῖνε ποῖίες πηαςί Ὦε 5εραταίεά 

ποπ οπε αποίπετ ὮΥ 5Ιπιρ]ε Ιπίετναίς; πιασέ, ἵη οίπετ νοτάς, 

Ρε έπε πεατεσί ροβδίρ]ε ποίες {ο οπε αποίμετ ἵπ {πεί 5οδἱθ. 

Ὠ]τεοί 5εαιεποςῬ ἶ5 α 5Ρεοῖε5 οἱ 56απεποῬ ἵπ σεηπετα]. Τῆις 
Ω. 

ο. 
Γο. ατ τ σεας 

ο πας ΕΚ αβεππο  ισθε ο σ΄ --Ὁ ως 35 Ξ κ 5 

5 α 5ε(ππεποε, Ῥυΐ ποί ἀῑτεςί; 
Γ 
{ 

4 
3» κε --Ὁ [-ὴ 

σι τας τας τος ποτ ώρες έτος 
7 --- 

ἶ5 α ἀῑτεοί 5εᾳπεπος. 

ἔσωθεν τῶν ἄκρων πηεαΏς ΄ νηῖη {π6 εχίτεπιες, {μαί ἶ5 ΄Ῥείνεεη 

ἴπε Ειδί απά Ἰ]α5ί ποῖίε». ΤΠε Ετς5ί ποίε οί α 5εαπεηοε ἶ5 ποί 

Ῥτεοεάεά, ἴπε Ἰαδί ποίε ποί 5αοοεεἀεά, ὮΥ α 5πιρίε Ιπίετνα], 

[Μτ, Μοπτο γου]ά τείαίη ἔξωθεν ἵΏ {Ώε 5εηΏ5ε ος ΄εχοερί.] 
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Ῥ. 125, Ἱ. 1Ο. τούτων. ἘΟΙ οὗτος ἵπ ἜἩθ 96Π56 ΟΕ {ίε, ορ. 

Ρ. 132, Ἱ. 24. 

1.13. Τπετε ΠΙΒΥ Ὦοε απ α]αδίοη Ίετε ἴο 5αοἩ α ἀοοίτῖπε 
α5 νε απά ἵη {Πε Α/1)εύμς, οἵ Ῥο55!ὈΙγ τὸ πέρας ΠΙΑΥ Ῥε αΏ ἃς- 

ομςαίϊνε ἵη αρροβϊίοη {ο {πε {ο]]ονίπρ δεηίεηςε, απᾶά ΠπεΒΏ “45 

{λε 5πι οτ Ππα] οοπο]αδίοη οἱ {πε πια(ίετ. Τη {πε Ιαΐΐει ο.δε 

1 5που]ά Ῥτείετ {ο τεαὰ τἀγαθόν. | 

1. 2ο. ἹΜαταπατά αιῖίο ππηθοεβρατί]γ τεαᾶς εἰλημμένῃ {ος 

εἰρημένῃ, απά ρῖνες {πε {ο]ονήηρ ΤεαδοΠ {οΓ {πε «Ἡαηρε; ΄Καπῃπ 

ΠηαΏ ἆεητπ εἶπε Ῥτίογ ορἰπῖο στιεςΒῖδοἩ εἰπίασομ εἶπε εἰρημένη 

ὑπόληψις ΠεΏπεΏ, ΨΕΠΏ ΥΟΤΠεΕΓ νοη εἴπεπι ΑΙβ6ρτεςΠεΠπ ρατ 

Κείπε Ἐεάε ρενεδεη Ιςδίρ) ἡ εἰρημένη ὑπόληψις τείετ5 Ῥαε]ς ἴο 

ὑπολαμβάνοντα ο Ἱ. 9. 

Ῥ. 128, Ἱ. 1. ὡς ἔφη. ΤΠε Μ955 τεαἆ ὡς ἔφην νΠῖο] Ματασατά 

τείαίης, ἰταηδ]αίῖησ ΄αας ἆεπ ρεπαπηίεη (τιπάεη. Βιΐ ὡς ἔφην 

5 ποῖ {Πς 54Π1ε α5 ἃς εἶπον, απά πιιδί ΤΕίΕΥ, ποῖ {ο αὐτὰς ταύτας 

τὰς αἰτίας, Ῥμί {0 δι᾽ αὐτὰς ταύτας τὰς αἰτίας προέλεγε ᾿Αριστοτέλης, 
απά Απδίοχεηας Πας ποῖ δαἷά {λαί. 

].ττ. Ματαπατά ταῖης {Πε 5εηΏ5ε ΟΓ{Πἱ5 Ρρα55ασε ὮΥ Π15 Ιπβδεγοη 

ος καί Ῥείψεεη ὅτι αηΏἀ καθ ὅσον, απἀ Ἠ]5 παϊςίγαηδ]αίίοη οἱ οὐδ' 

ἀκούσαντες ὅλως---- ἆας αΡετ, ἆαδς ἅῑε Μαδὶῖς απά ἵπ υνῖε υγεῖε 5ἷε 

ηϊίσεη Καπη, νετδίεὮη δἷε ρα πΙοἩί. ΎΤΠε δεηίεησε τὸ δ) ὅτι... 

ὠφελείῖν ἶ5 εΏριῖσα]. ΤΠε οοπιρ]είθ 5ίαίεπιεηί ν/μῖοἩ Ατϊδίοχεπας 

Ῥαά πιαάε γα5 ὅτι ἡ μὲν τοιαύτη μουσικὴ βλάπτει ἡ δὲ τοιαύτη 

ὠφελεῖ, καθ ὅσον μουσικὴ δύναται ὠφελεῖν. ΤΠε οατε]εςς Ι5ίεπετς 

1α5δί οαυρΏί {πε Πτ5ί ρατί οἱ ἴηε σίαίεπεηί ὅτι ἡ μὲν . . . τοι- 

αύτη ὠφελεῖ : {πε οοπο]αάϊπρ αια]βοαίΙοΏ ὅτι [ή μὲν . . . τοιαύτη 
ὠφελεῖ] καθ ὅσον μουσικὴ δύναται ὠφελεῖν εδεαρεά ἰπεῖτ εατς - 
αἱοσείπετ, Ίπ 5ιοἩ α 5εηίεηος α5 {Πῖ5 ὅτι 5ετνες {με 58πιε 

ῬατροςῬε ας Ἰηνετίεά «οπΊπηᾶς 1η Ἐπρις5η., 

Ἰλεδίρ]αΙ τεντίίες ἴπε νηἨο]ε δεηπίεπος απά ἀεείτογς ἵδ 
πηεαΠΙηΡ. 

1. 13. 1 τειἆ ἔμπειροι {0Οἵ ἄπειροι. 1 ἄπειροι Ὦε τείαϊπεᾶ νε 
πημδί 5ἼρΏρο5ε α ἀεβείεπογ ἵπ {Πε Μρ»5. ἹΜαταιατά 5αρρίες Ιέ 

ΡΥ Ἰηβετίίηρ ἀγνοεῖν πρόσεισιν αἴτετ ἐστίν. Α5 Ἡε ἰταπδ]αίες 

6Κοιηπηεη αΏετ Ίετζι) ἵε ννου]ά 5εεπι ἰπαί Ἡε Ίας οοη{αςεᾶ {πε 

{ΟΠΙ5 οἱ εἰμί απά εἶμι. 

1. 15. ὡς νῦν ἔχει οἱ ἴπε Μ989 ἶ5 πιεαπ]ηρ]εδ», Τ{ε Ρτεδεηπί 
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οοπάἴεῖοηπ οἱ {πε 5οἴεποε ας ποϊμίησ {ο ἆο νεα {πε αἴρι- 

πηεηῖ. 

1. 1δ. ὑπάρχει καθάπερ ἀεὶ λέγεται. Ματιατᾶ τείαϊπῖης {πε 
ἤοξ ἴπε Μ5955 ἰταησ]αίες ΄πιαηΥγ οἵΠεΓ {Πίηρς ατε Ιπάϊςρεησαδ]ε 

ἴο {πε πιιδὶείαη {Παπ ἴλοςε {λαξ ατε οοηδίαπ{Ιγ 5αϊά ἴο Ῥε 5ο); 

Ῥυέ ῬοῖἩ {πε ϱΓαπητηας απά 5εης5ε οἱ {λῖς 5επίεηςε ατε ἀοιρεα]. 

15 ἴπετε αΏΥ ενϊάεποε οἱ αΏΥ Πκε]]λοοά {λαί ἔπετε ννας α βε7βείκαζ 

πηθυπάετείαπάΐης οἱ {νε ια]ἱβοατίοη οἱ α πιμκὶοίαηὲ Ἠλου]ά 
ποῖ πολλὰ ἕτερα ἤ πβαἨ ΄ΠΙΒΩΥ ἴλίησς ἀῑπεγεηί {χοπι) ταίπετ ἴπαπ 

ἔπιαηγ (Πῖηρς ἵηπ αἀάϊποη {ο)ὲ Απά ΥἩΥ ποῖ ἕτερα ἢ ἅ ταῖΊετ 

ἴμαη ἕτερα ἢ καθάπερ. καθάπερ ἀεὶ λέγεται, Ἡ ννε οπη]ὲ πε ἤ, πιεαη5 

ἔα5 ννε εοηβἰςίεπ{]γ α55ετί᾽ [5εε, {οί ΘχαπηΡΙ6, Ρ. 05, Π. 13-15]. 

Έοτ α αἰπηί]ατ α5ε Οἱ {Πε Ργεςεπί ρᾳςδῖνε Οἱ λέγω, «Ρ. Ρ. 139, Ἱ. 16, 

ὅτι δ᾽ ἀληθῆ τὰ λεγόμενα, ' ελα ουσ α5δεΤΙΙΟΠ ἶ5 τας’; αἶ5ο Ρ. 153, 

1.6. Ὑεδιρ]αὶ 5εουτες έπε τὶρηί 5εΏ5α Υ {πε «Ιαπῃδγ Ιπδετίίοη 

Οἱ τοῦτο 8{ΤεΓ ή. 

Ῥ. 124, Ἱ. 2. Ἱπ (ῖδ ΡατασταρΏ Ατϊσίοχεηπις ἀεβπες Πὶ5 

Ροδίΐοη ἴπ τε]αίίοη {ο {πε αιεςδοη Ἰλ/Παί ἶ5 {με {ουπάαῖοη οί 

πιμδῖσα] 5εϊεποεὲ Όπ {Πε οπθ Παπά, ης τε]εοίς ἔπε Ιπίε]]εοίια] 

ος πιαίπεπια(ἶσα] {Πεοςγ οἱ {πε Ῥγίπαφβοτεαης οἩ {με ρτουπά έλα 

ἔπε ρτἰπεῖρ]ες, {τοπ νΏ]ο] ἴΠεγ 5εεὶς {ο ἀεάποε {με {αοῖς ο 

πηυδῖς, Ἡε ομίδἰάε ἔἶε 5Ριετε οἱ πιωκίο αἱίοσείμες, απά {αὶἱ ἴο 

αεςουπίῖ {ος ἴποςε {αοίΐ5. ΟΠ {με οίμετ Ἠαπά, Ἡε τε]εοίς εαια]]γ 

Όπε Ὀ]ϊπά επιρῖτίοίσπα ννπῖο] {αλκες ἴἩε 5Ίηρ]ε {αοΐς απ τερῖςίετς 

ἴπεπα νηποαί αΠΥ ατεπιρί {ο επΠΏςατε οοπιρ]είεηεςς, ΟΓ α5οετίαίΏ 

ἴπε ϱεπετα] Ίαν. εε Ιπίτοάιο[ίοη Β, ὃ 2. 

Ἱ, 17. Τείῖ ᾗ5 «Ἱρροςε {μαί α5 ννε ατα Πδίεπίηρ {ο ἃ Ρᾷδδαρε 

οἱ πιαςῖς 1πΠ ἴπε ἀῑαιοηῖο 5οα]ε 

ε-θ- Ἶ ε-----α - ες; -- ---- 

ἴπε νοῖςθ Ρα55ες {ΟΠ μθεα-- το Εθ-α: ἴο αρρτεπεπά 

εμῖ5 πιωκῖσα] ΡΒΕΠΟΠΙΕΠΟΠ, ναί {αου]ῆες πιαδε ἩΘ ΕπΙΡΙΟΥ ὁ 

Ίηπ ἴπε βτδί Ῥ]αοε Ίνε οὑνίοιδΙγ τεαυῖτε οὓς 5εη5ε οί Πεατίπρ 

ἵο {ε]ἱ α5 ἴπαί α 5επιῖίοηπε ας Ῥεεη 5υηπς5; Ῥιας (λαί ἶς πο 

επουρῃ. Ίε τεφιῖτε ους Ιπίε]εοί αἶςο ἴο {οτπι α οοποερίῖοη 

οἱ ἴπε ΦΥςίετο ἵπ νΠίςη {1ε ε απά Γοοςςχ, απά ἴο Ιάεπεῖίγ (Πεῖτ 
ΜΑςΟΒΑΝ 5 257 



ΑΕΙΡΤΟΧΕΝΌὉΣ 

{ιποβίοης ἶπ Τε; 5ο {παί ίΠε ΡΒΕΠΟΙΠΠΕΠΟΠ Ῥείοτε 115 ΠΙΔΥ Ῥε {ος 15 

φοπιείμίηρ απίίε ἀῑδίποί {ποπ πε Ῥᾶδδᾶρε {ΤΟΠΙ 

ιο ΕΡΕ ἵπ ἴπα εηΠατιιοπῖο 5οαἷθ 

εσβ 1 μποτ μωτοττ) 
θε -- 

1. 186. τῶν φθόγγων. τούτων οἱ ἴπε Μ5958 ιδ ντοηπρ. ΤΠε 
διαστήματα Ατϊδίοχεπας αἱνίαγ5 τερατάς αξ ππετε ἀῑδίαποες ; 

Πιποῖῖοης Ὦε αἰπραίες οπ]γ ἴο {με ποίε5. ΟΡ. Ρ. 127, Ἱ. 3, οὐκ 

αὐτάρκη τὰ διαστήµατα κ.τ.λ.. 

δυνάµεις. δύναμις 8ἱρηϊβες {πε Πιποίῖοη Πίο α ποῖε ἀἱδ- 
οἨαιρες ἵπ τε]αίῖοη {ο {πε οἴπεχ ποίες οἱ α 5οαἱε. Τηα5 Ἰῃ 

πποάετΏ πημδῖο {Πε δύναμις οἱ ὁ 5 ἴλαί οἵ α Ἰεαάϊης ποίε ἵπ 

ἴπα Κεγ οἱ ο, ἴἶαί οἱ α ἀοπιϊπαπί Ιη ἴπε ΚεΥ οἱ 6, ἴπαί οἱ α ἴοηίς 

ἵη ἴηε Ἱεγ οἱ ὅ. 

Ῥ.1241.22-.126,1.2. ἹΜατηπατά απἆ Ἠεείρ]μα] Ώανε οοπι- 

Ρ]είεΙγ πηῖδδεά {πε ππεαπῖηρ οἱ {ἴΠὶ5 Ρ8δδ8Ρ6. τῷ μουσικῷ ἶ5δ ποῖ 

ἴλε πιµςῖοίαΏ 1Ώ {1ε 8εηΏ5ε Οἱ {πε πιαδίσα] ατίϊδε; ΠΟΙ ἵ5 Ατὶ5ίο- 

χεηας Ἰαρουτίης αἲ ἴπε οὐνίοις {αοί ἴλμαί Κεεηηεςς Οἱ 5εηΏ56 

15 α ο7πε σα 2101 οἱ αΤδί5 ἵπ ρεπετα] α5 ἀῑδιιπριϊδηεά {τοπα 

ςίιάεηίς οἱ 5οϊεποθ. τῷ µουσικῷ 5 ἴπε φιπἀεπί οἱ πιμδίσα] - 

5εἶεποςῬ; απά {με Ροϊηί {ο νυλ]σ] Ατἰδίοχεπας γυουμ]ά ἄταν ος 

αἰιεπίῖοη ἵ5 ἴλαί Μιφίο Ῥτεδεηί5 5 υὮ α 51ης τοι νγλ]σ] 

8οοΙΓαΟΥ οἱ 8εΏ5ε ἶ5 Ιπάϊδρεηςαβ]ε. ΤΠ (Πῖς τεδρεοί πιαδίσα] απά 

Ρεοππείτῖσαἰ 5οἵεπςσς ἀῑ[ετ {τοπι οπε αποϊπετ. ΤΠε Ρτοροβίίοπς 

οἱ (εοπιείτγ ατα ἀεάμοεά {Τοῖη ρτϊποῖρ]ες ν/μ]οἩι, (πουρΏ Ρο55ἱΡΙγ 

ἵη {με ]αδί τεδοτί Ῥτϊησίρ]ες οἱ 5ἱρΏί ἴπ {Πε 5εη5ο ἴΠαί νηποιέ 

αἱρ]Ώί ννα πενες οομ]ά Ώαναε οοποεϊνεά {πεπῃ, τε Υεί 5ο αὐσίταςί 

απά {απάαπεπία! εἶλαί Ελεῖγ αοοερίαΏοε αοσοπιραπίες {πε ]ουνεςί 

ἆ5ε οἱ ἴἶαί {αου]ίγ. ῬΒπί (πε ρτπεῖρ]ες οἱ πιιδῖσαὶ 5είεποε τεςί, 

ηοί οἩἳ {Πε ρτεδιρροβίἶοης οἱ Ἠεατίηρ ἵη ρεπετα], Ῥαΐϊ οὗ ἴε 
εν]άεποε οἱ {πε ἀενε]ορεά απά ου]ϊναιεά 6ατ, Τῆαί α ἰταῖρΏε 

Ἡπε 15 {Πε 5Ποτίεςί ἀῑδίαηςε Ῥείνεεη {νο Ροῖηί5 ΠΙαΥ Ῥε α Ρρτίη- 

οἶρ]ε οἱ 51ρΏί ἵη {ε 5εη5ε {]αί ΄δίταίση:,) ὁἀῑδίαποε, /,ννο, ὅς. 

8Το ΡἨΕΠοπιεπα οἱ αἱσηί; Ὀαί 1 ἆοες ποί τεφαίτε 5ΠΏατρ 6Υε5 {ο - 

αΡρτεπεπά Ἱ. Όπ {πε οίπετ παπά Απδίοχεπις Ῥτουί οἱ (με 

πιαση](ιάε οἱ {πε Ἐουτίῃ [Ρρ. 146-147] ἀερεπάς οη 4η αρρεα] 
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{ο {πε 6ατ, ὮΥ πο πΊεαης υπῖνεγςα], ἐλαί «αΏ ἀῑςειπσιῖϊςηἃ α οοποοτάἀ 

Ίοπι α ἀῑδεοτά. 

Ῥ.126, Ἱ.6. Ἐτοπι «οηδΙιἀεγαίῖοηπ οἱ {Πε {αου]ῖες Ατδίοχεπας 

ἴατης {ο {πε οῬ]εοί πιαίίες γγΏίςὮ {Ποςε {αου]εῖες αγ {ο αΡΡίε- 

Ἠεπά. ΟΕ τς οῬ]εοί πιαϊίετ Ἡε βπάς (πε αἱ]-ρετναάίϊπς 

εἰαταςίετίςεῖς {ο Ῥε Ιάεπειγ απἆετ ἀῑπετεποε, {Ἡε οο-εχίδίεπςθ 

ο{α Ρεπαπεπί αηᾶ α «ΠαηρεαΡ]ε ε]επιεπέ; απά οἵέες ἵπ 5αρροτί 

οἱ 5 5ἰαίεπιεηί 5ενετα] οᾶδες ΥΠὶοξ ΠΙΥ Ὦε πιαάε εἶθατετ ὮΥ 

ἴπε {ο]]ονήτης Πδίταίῖοης: 

(1) 1. 7. [εὐθέως γὰρ κ.τ.λ.]. 
Ώιατονις ςβ- ΕΝΗΛΕΝΟΝΙς ΓΡ 

ώς το τα-κξξ: 
Ἠετε νε Ἠανε α5 Ρεγπιαπεπί εἰεππεηί {πε τε]αίῖοη Ῥείνεεη (πε 

Εχεά ποίες; α5 επαηρεαΡ]ε {Πε ροσίἴοη οἱ {Ἡε ἱπίετπιεάϊαίε ποίες. 
(2) 1. δ. [πάλιν ὅταν µένοντος κ.τ.λ.]. 

1: | ' οι 
Γι « 1 

(οπιρατε {πα ἴπιετναί Ῥείνεεπ Ἐ απἀ «4, απἁ (πε Ιπίειναὶ 
Ῥείννεεη ὅ απἆ 6. Ἠετε νε Ἠανε α5 ρεπηαπεηί {Ἡε πιαρηϊταάε 

οἱ (νε Ιπίετναίς (α Εουτίᾗ) ; α5 νατίαὈ]ε {λε δύναμις οἱ {πε ποῖε5 

οοπίαἰπῖηρ {Πς Ιπ{ετνοα]. 

(3) 1. 11. [καὶ πάλιν ὅταν τοῦ αὐτοῦ μεγέθους κ.τ.λ.]. 

Ελ μα | Ἰ 
ευ. κ ἡ 

ὨὈιε]αποεῖ 

ἴοπε 

ὨὈς]αποιί 

ἔοπε 

Ἠετε νε Ἠανε ἴἩε 5απιε πιαρηϊωάε, α ΕΙΠΙΠ, αρρεατίηςσ ἵπ ἔνο 

ἀῑΠετεηπί Πρυτες, ἴμαί ἶ5 ν(Ὦ 115 Ιπίετνα]ς αταηρεά ἵπ ἀῑπετεηί 

᾿ οτάέτς. 

(4) Ι. 13. [ὡσαύτως δὲ καὶ ὅταν κ.τ.λ. ]. 

1η {πε {νο 5οα]ες 
ϱ ΕΙ ΕΝ πω. 

Ε. ο : μπα απαιοίοιώοκναοὸ 

απά 
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«οπιρατε ἴλε (θίταςἹοτά Ῥείψεεη ὁ απἁ ἐ ἵπ ἴπε {οσππετ, γ(Ἡ . 
ελαῖ Ῥείνεεη α απά ἆ ἵη ἴπο Ἰαίίετ, ἩἨετε ΊὪε Ἰανο ἃδ 

Ρειπιαπεηπ! {πε δἵζε απἁ Ώριτε οί ἴε Ιπίετνα]; ας νατῖαῦ]ε (πε 
{αποίΐοη οἱ {πα {εἰτασποτά νπ]οῖ ἵπ οηε σ.5ε ἶς πιοάσ]α[Ώρ, ἴπ 

τηε οίπετ, ποίῖ πιοάμ]α(ἶπᾳ. 

(6) 1. 16. [καὶ γὰρ µένοντος τοῦ λόγου κ.τ.λ.]. 
(«οπιρατε {πα {ητες {οΠονης {εεί ΟΥ Ῥατς : 

( Σς 
ὦ αἱ αἱ | ἐν ὀκτασήμῳ µεγέθει 

τὸ δακτυλικὸν . (εαἰείηρ {πε οτοίς[εί ας ἔἶνε μπῖς). 
η ΄ 9 , 

γένος, τὸ ἐν 4 | Να ο μι /͵ 
ὰ ἐν έξζασ εγέθει. 

τῷ ἴσῳ λόγῳ 3 ον 9 Μ ἔ ΤΗ 
’ ον π 

ἐν τετρασήµῳ µεγέθει. 

1η ἴεςε {ητεε Ίνε Ἠανε αἂ5 ρεγπιαπεηί {πο Ὠαοιγ]ίο ἐΠπατασίετ 

γν( Τέ5 τατῖο οί εααΠ1έγ Ὀείνγεεπ {Ώε ατσὶς απά ἰπεδῖς; λί]ε (πε 
Ἱεπρί]ς οἱ (πε {εεί ἀϊ[Πετ, {πεῖτ ἀϊᾷετεποε Ρεϊπρ ἆπε {ο (Πε ἀϊβετεπί 

ταίε Οἱ πιονεηεη!ῖ. 

(6) 1. 18. [καὶ τῶν μεγεθῶν µενόντων κ.τ.λ.]. 
(«οππρατε {ης {νο {ο]]ονίηρ Ῥατς οἵ {εεί : 

τὸ δακτυλικὸν γένος τὸ ἐν τῷ | 1 | " | 
” , ωά [1 

ἴσῳ λόγφ ἐν ἑξασήμῳ µεγέθει, 

 αα ] 
Ἠετε ννε Ἠανο {Πε μέγεθος ΡετΏαηεηί, δἰχ οτοίσΏεί5; Ῥαΐ (πε 

δεηι5 νατῖες, ἴπε Εγδί Ῥεϊηρ  ἁαοιγ]ῖο νὰ {πε ατσῖς εηια] 

(ο {πε {Ποαςῖς, ἴἩς 5δεοοπά Ὀείηρ «Ιαπιδίο ) γη {πε ατςὶς ἀοιδρ]ε 

ἴπε (λεςίς. 

(7) Ἱ. 1ο. [καὶ τὸ αὐτὸ μέγεθος πόδα κ.τ.λ.]. 

(οππρατε (α) απἀ (0). 

(α) -. δι, ον 
ει. Ἰδιι 3 

Ἠετε {Πε 5αππε (παπΗϊ(γ, εἰσΏῖ οτοϊολείῖς, αρρεαῖ5 ἵπ (4) α5 α ἶπδ]ε 

{οοί, ἵπ (ό) α5 α ραὶτ οἱ {εεῖ. 

(8) 1.2ο. [αἱ διαφοραὶ . . . διαιρέσεων]. 

Τ]ε 5αΠπς πιαρηϊμάς, 5αΥγ | ΙΙ | πιαγ ὃε ἀῑνίάεά ἰπίο νο 

26ο 

α ΄ . » --- 

τὸ ἰαμβικὸν γένος τὸ ἐν τῷ 

διπλασίῳ λόγφῳ 



ΝΟΤΕΣ 

5επ]ίρτενες, ΟΥ {ουσ ΠΙΙΠΙπ5, ΟΓ ΟΠε 5ειηῖρτενε απἆ ένο πηϊπίπης, 

ος εἶσῃί οτοίοπεί5, ος 0Πε 5επιθτενεα, Ο0Ππ6 ΠΙΠΙΠΙ, απἀ ἴνο 

ετοίσμείς, ἅς. 

(9) 1. 2ο. [αἱ διαφοραὶ «. « σχημάτων]. 

Τεί 15 5υρροςε α οετίαίη πιαρπίτυαἁε, 5αΥ οἱ {ητεε οτοῖοΒεί5 

ἀῑν]άεά Ιπίο α πηϊηίπι απά α οτοίςΠεῖ, ἴπεςε ρατί5 ΠΙαΥ Ὀε ατταηρεά 
. ’ Λα 

ἵη (πε οτάετ «ἱ αἱ ο ἵη τ]με οτάςτ αἱ αἱ . 

(19) Ἱ. 21. [καθόλου δ εἰπεῖν κ.τ.λ.]. 

1η σεπετα], τηγίΏπη]σα] 5οἶεποε τεάμσες {πε ἱπβπ]το γατῖείγ απἆ 

πυ]Ηρ]]οΙίγ οἱ νετςε {ο οοπιδίπαίίοης Οἱ α {ει ΡτίπιατΥ εἰεπηεπίς, 

παπηε]γ {εεί, 

Ἱ. 1ο. ΤΠε οπιϊδδΙοη οἱ γάρ, 5αρρεςίεά {ο πε ὮΥ Μτ, Βάτγ, 

τεσίοτες {πε οοπςίταο(ἵοη Ο {Πΐ5 δεπίεποε. 

Ῥ. 126, Ἱ. 2ο. Ἱἵ Ἠανε «επαηρεά (πε Μ595 γένεσι ἴΟ µέλεσι. 

Τπε οοτταρ!ίίοη πηὶρΏί εαςῖ]γ Ῥε εχρ]αῖπεά Ῥοΐίμ ἑ εἰ /αέεγία 

απά αἶςο {Πτουρῃ ἔπε ρτοχΙπηίγ Οἱ γιγνομµέναις. Ἐοτ {πε Ρ]αταὶ οί 

µέλος υ5εᾶ οἱ {Πε οοπετείε, «Ρ. Ρ. 1390, Ἱ. 2. 

γένεσι ἵς ρ]αῖπ]γ ντοης. ’' ΤΠαί πε πιιςί ἀῑσιπριίςσα (πε 

Έεπετα Ἰξννε ατε {ο {ο]]ουν {πε ἀῑδεπςίῖοης (παί οσοι ἵη {ηε ρεποτα”) 

6 απ αΏςυτά {αιυτοΙοδγ. Α οοπιρατίδοη ψ{Ἡ Ρ. 126, Ἱ. 25, οὐ 

δεῖ δ᾽ ἀγνοεῖν κ.τ.λ. πιαΚες οἶεατ (πε πιεαπίηρ οἱ Απίςίοχεπιας) ν/ατη- 

ἵηρ :--- 1 νε περ]εοί {πε 5οἰεηίϊῃπο ἀείετπι]παίίοη ος αΠΥ ἀῑΠετ- 

επςςθ, Ἡ8 5Πα]] {α1] {ο ἀείεοί {πε «οποτξίε ο.5ες οἱ ίΠαί ἀϊβετεηοε 

νῬίςὮ πιεεί ας ἵη αΏΥ πιυςίζα] οοπιρος]{οη. 

[Βίποε υτίῖης (ίς ποίε Ι Ώανε ἀϊδοονετεά, ἵπ οο]]αίίηρ ἴπε 

δε]άεω Μ5, {πε Ιείίετς µελ οτοςς5εἀ ουίέ Ῥείογε γένεσι.] 

Ῥ. 127, Ἱ. 3. ἐπεὶ δ) ἐστὶν οὐκ κ.τ.λ. Έοτ εχαπηρ]ε, ρατί οἱ {πο 

οοπποίαξῖοη οἱ {Ἡε {ετπς Μεςε απἆ Ἠγραίε ἶ5 ἴπαί (Πεγ ατε {Πε 

ἩΡΡρετ απά Ίονγετ Ῥουπάατίες οἱ α Ἐουτί; Ῥαέ ποτε ἶ5 τεαι]τεά 

{ο ἀείετπιῖπε {πε «οπεοερίίοη οἱ ἴπεςε ποίες ; {οΓ {ηε 5απηε πῖσηί 

Ρε Ρτεάϊσαίεά οἱ {πε Νδίε απά Ῥαταπιεςα. 

1. δ. Θεε Ιπίτοάιοίῖοη Β, ὅ 2. 

]. 14. οὐδέτερον .. . τῶν τρόπων. Όπε πιείμος {5 {ο εχῃαιςέ ἔπε 

αοῖς ὮΥ α {αἴλ{α] επαπχετα(ῖοη ; {πε οἴπετ ἶ5 {ο ἀεάποε (πε {αοῖς 

{τοπη ἴηε ρεϊποῖρ]ε οη ΨΠΙΟἩ {ΠεΥ ἀερεπά. 

1. 24. Ῥγίπασοτας οί ΖαογπίἩις ννας πε Ἱπνεπίοτ οἱ α φἰτῖηρεά 

Ἰηδίτυπηεηί σα]]εᾶ {Ἡε τρίπους. εε ΑίΠεπαεΙς, χὶν, 637. 
26τ 
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1.25. Αρεποτ οἱ ΜΙιγΙεπε 15 αἰίε πηπΚηονη. Θεε ῬοτρΗντγ, 

Ρ. 189. 

Ῥ. 128, Ἱ. 6. πέµπτον δ᾽ ἐστὶ κ.τ.λ. Όπ (πα νλο]ε ρβταρταρ]ι 

ερ. Ιπίτοάιοίίοη Α, δὲ 22-26, νΊετε 1 Ἠανε εχρ]αϊπεά αἶδο (πε 
απορετίαΙη{γ ας {ο ἴπε ΚεΥ οἱ {πε ΜΙχο]γάϊίαπ πιοάς. : 

1. 19. τρισὶ διέσεσιν. ΤΗΕ 5εραταίίοη οἱ Κεγς ΡΥ Ιπίετνα]ς ος 

ἴωτεε αιατίετ-ίοπες Ἱοι]ά Ῥε αηΏ αρρ]σαίῖοη οἳ ἴνε Ρτἰποῖρ]ε 

Οἱ καταπύκνωσις. «ΌΡ. ποῖε οἩ Ρ. 101, Ἱ. 1. 

Ῥ. 129, Ἱ. 4. µεταβολῆς. Τῆε πιοάυ]α(ῖοη γε υνπῖσὮ Ατὶςίο- 

χεηιις ἶ5 Ἠετε ΡτἰπιασΙ]γ οοησετηεά ἶ5 ἴ]ε μεταβολὴ συστηματική 

ΥΠΟ ἶ5 ἔπας ἀεβηεά Ὦγ Βαοελίας [εά. Μεῖροπι, Ρ. 14, Ἱ. 1], ὅταν ἐκ 

τοῦ ὑποκειμένου συστήµατος εἷς ἕτερον σύστηµα ἀναχωρήσῃ ἡ µελφδία 

ἑτέραν µέσην κατασκευάζουσα, /ἴἩε ἰταηπδίῖοη γηπ]οὰ α ππε]οάγ 

πηα]κες {ΤΟΠ1 Ο9η6 5σαἷε Ιπίο αποίπετ ὮΥ Ρτον]άϊπρ {οτ Ι{δείί α ἁἩ- 

{ετεηί Μεςε. Βιί α ἀῑβετεηί Μεςε «αη πἹεαΏ ποϊηῖπρ εἶδε {λα 

α ἰοηίς οἱ ἀϊβετεηί ΡΙίςἩ, 5ο (πῖ5 ἰταηδίίοη ππεαης βἵππρ]γ πιοά- 
ΙαΜἱοΏ Ιπίο α ἀῑΠετεηί ΚεΥ. Τῆε οοπάϊῖοης οἱ ἴΐ5 ΡροβςΙδΙΠίγ 
ατε σίνεη ἵη {λε {ο]]ονήηρ Ρ855αρε οἱ {πε (ναρφορε [εὰ. Μείροπι, 
Ρ. 29, Ἱ. 33] 1-- 

Γίνονται δὲ αἱ μεταβολαὶ ἀπὸ τῆς ἡμιτονιαίας ἀρξάμεναι µέχρι τοῦ 
διὰ πασῶν, ὧν αἱ μὲν κατὰ σύμφωνα γίνονται διαστήματα, αἱ δὲ κατὰ 

διάφωνα. τούτων δ᾽ αἱ μὲν ἐμμελεῖς ἧττον ἢ ἐκμελεῖς, αἱ δὲ μᾶλλον. 

ἐν ὅσαις μὲν οὖν αὐτῶν πλείων ἡ κοινωνία, ἐμμελέστεραι' ἐν ὅσαις δὲ ᾽ 
ον / 2 ΄ ο η 4 3 - - - , 

ἐλάττων, ἐκμελέστεραι ἐπειδὴ ἀναγκαῖον πασῇ µεταβολῇ κοινόν τι 
ς / ΔΑ 6 ́ ὃ ΄ 4 / λ. ’ ὃ . { 

ὑπάρχειν, ἢ φθόγγον, ἤ διάστηµα, ἢ σύστημα. λαμβάνεται δὲ ἡ κοι- 
/ δι η νὰ 9 ] ο. / ” - 

νωνία καθ ὁμοιότητα φθόγγων. ὅταν γὰρ ἐπ᾽ ἀλλήλους ἐν ταῖς µετα- 

βολαῖς πέσωσιν ὅμοιοι Φθόγγοι κατὰ τὴν τοῦ πυκνοῦ µετοχήν, ἐμμελὴς 

γίνεται ἡ µεταβολή, ὅταν δὲ ἀνόμοιοι, ἐκμελής. 'Μοάυ]αίϊοης Ῥερίπ 
νΊ(Ὦ πιοάι]αίίοΏ ὮΥ {πε δεπηϊίοπε, απἆ Ρτουεεά {ο ἴε οοείανθ. 

Θοπηθ Οἱ {Πεςδε ατα ΒΥ «οποοτἆ5 απἆ οίπετς ὮΥ ἀϊδεοτάς. ΘΦοπιθ 

οἱ ἴΊεπι ἆτε πποτθ πε]οάϊοις {Ἡαη οἰπετνήδε; οίπετς ες 5ο, 
ΤΠΕ στεαίεσ ος 1655 (Πε οοπηπηµΏΙίγ οἱ ε]είπεηίς, {πε ποτε ος Ί655 

πε]οάίοις {Πε πιοάμ]α(ίοη. Έος ενετγ πιοάμ]αίίοη ἀεπιαπάς 

ΦΟΠΠΕ ΟΟΠΙΠΙΟΩ εἰεππεπί, ἨΝΠείπες ποίε, Ιπίετνα], ος 5οαῖθ, Ῥιε 

επί οοπηπιιηΙίγ ἵ5 αδοετίαϊπεά ὮΥ {πε ςἰπι]ατίίγ οἱ ποίες; {οτ 

α πιοάυ]αίῖοη ἵ5 πιε]οάίοις ος αηππε]οάίους, αοοοτάϊησ α5 ἴπε 

ποίες (λαί οοἰποῖάε ἵπ ΡίίὮ ατε δἰπιῖ]ασ οἵ ἀῑδειπιῖ]ας α5 τερατά5 

επείτ ρατίιοἱραίίοη ἵη {πε Ῥγοππῃ 
262 
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Τηε Ἰαδέ Ριταςε οἱ {λῖς Ρᾶδ5αδε τεαιῖτες 5οππε εχρ]απα/ῖοῃ. 

Τηε (τθεὶς ο«οηφϊιἀετεά ἐλαί ενετγ ποίθ οἱ ΕΥΕΤΥ 5εα]ε 85 

Βείια]]γ ος ροίεη{α]]ν (πε Ἰονεςί, (Πε πιϊάά]ε, οἱ {πε Πϊρ]εςί 

ποῖε οί α Ῥγοηπυπ.. Τῆις ἵη ἔπε Επλατπιοπϊς 5οαἱε 

ΣΕ ἶ5 αοἰυα]]γ {Πε Ιονεςέ, Χᾷ; αοἰια]]γ επε πα]άά]ε απάἆ ἔ' αοίσα]]γ 

ἔπε Π{ρ]ιεςέ ποίε οἑ τΏε Ῥγοπυπι ἆ-κξ-δᾱ. Θἰπη]ατ]γ ὅ, χό απά 

8τε τεςρες(ἶνεὶγ {με Ἰονεςδί, πιάἁ]ε, απ Ἠϊρ]εςί ποίες οἱ {πε 

Ῥγεπυπῃ ὁ-χό-ε. ΒΙπα]ατ]γ ε ἶδ ἴἩε ]ονγεδί ποίε οί {πε Ῥγεπαπι 

οί {πε οοπ]υποί {εἰγαςλοτά ὮΥ νΥΠὶςοὮ νε παὶρΏί εχἰεηά {πε 5οα]ε 

υρνατάς. Ἐἰπα]Ιγ 4, ἴλοισ]ῃ ποίῖ αείαα]]γ ρατίιεῖραιηρ ἵπ ΑΏΥ 

Ῥγοπιπῃ η (ηε αβονε 5εα]ς, ἆοες 5ο Ροίεπ{ῖαΙΙγ α5 (πε Ιουνεςέ 

ποῖθ οί {με Ῥγοπιπι «4-χκα-θό, ἵη ἴλἩε ροδδίδ]ε οοπ]αποί {είγα- 
Ω Ἡ | 

αοὰ ο αςςς 

Εερτεςεπίίηρ (ηα Ἰουεςί, πηάά]ε, απἁ Ἠϊσλοσε ποίες οί α 

Ῥγοπαπι Ὦγ {με αἱρης 7.9, 2, απὰ 1β, σε βηᾶ ἴλεςε ποῖες 

ενας ἀῑδιτίουτεά ἵπ (πε Ἐπ]λατπιοπίὶς 5σαἷε : 

5. ΜΡἩΣΡΙΡΤΡ Ν» ρ.ΤΡ 

ΤἩε 5απιθ ἴειπς παἴιταΙγ αρΡΡΙΥ {ο (πε (Πτοπηαίϊο (επας; 

απά ΠΙΔΥ Ῥε αρρ]εά αλαζορίςαζ[γ ἴο ἴπε ποίες οἱ {πε Ὠϊαίοπίς 

Ὡσαίε: (πας--- 
1Ρ ΜΡ ΗΡ ΙΡ ΙΡ ΜΡΗΡ ΙΡ 

σ.ρ τ τι ἃα η } : ) 

Τηϊ5 ἀῑδιϊποίίοη 1η ποίες ἶ5 α ἄεερ απά εδςεηίῖαἰ οπ6, ἵη γΥΠ]ο] 

πε δύναμις ο {πε ποῖε ἶ5 οοποεῖνεά ἵπ τε]αίίοη {ο {πε εείταςποτά 

ἵῃ σεπετα], αὈδίταςίοη Ῥεῖης πιαᾶε οἱ ἴπε ἀϊπετεποε Ῥείννεεη 

ἴπε Ιπάϊνιάπα] εεἰταολοτάς. 

1 πεη Τε ὃε αδΚεά νΏείμετ ἔνο 5σα]ες αἁπηῖε οἱ πιε]οάϊοι5 

Ιπιετηιοάυ]αίΙοΏ, ἴἩε αΏ5υνετ ἶς “Ύες5, Ἡ {ΠεΥ Ἠανε α «ΟΠΙΠΙΟΠ 

εἰεπιεπί; απἀ {πο πἹοτε «ΟΠΙΠΙΟΠ᾽ εἰεπιεηί5 {Πεγ Ρο5ςες, {πε 

πηοτε ππε]οάίοις ν]] Ῥο (Πε πιοάμ]αοη. Βυαΐέ ν/Ώεη ννε 5Ρρεα]ς 
' 263 - 
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οί α «ΟΠΙΠΙΟἨ εἰεπιεηέ, Ίνε ππιεαῖ ποῖ οΠΙΥ οετίαῖη Ροῖπίς οἱ ΡΙίοἩ 

«ΟΠΩΠΙΟΠΏ {ο ῬοίἩ 5εα]ες, Ὀμί οετίαίη οοἰπο]άεηέ Ρροῖηίς οἱ ΡίίοΙ 

οεουρίες ἵπ ῬοίἩ 5εα]ες α]]κε Ὦγ Ἰονγεςί, ὈΥ πι]ἀά]ε, ος ὮΥ Πϊρ]εςί 

ηοίες οί α ΡΥγοπΙΠΙ. Τη οἴπετ ννοτᾶς ἴηετε πιαδί ὃε α οοἰποίάεηποἙ 

1η ΡΙίοὮ οί ποίες Οἱ {Πε 54ΠΏθ δύναμις ἵη τε]αίίοη {ο {πε {είτα- 

ολοτά. 

εί 15 οοηφῖάετ {Ίεη ἵη Ρρατοι]ατ {πε Ρροβδδϊδ]]εῖες οἱ Ιπίετ- 
πιοάι]α(ίοη Ῥείννεεῃ έλε ΙΚεγς οί έΠθ 5ένεη πιοάες. 

Μεςε 

ἩΡ ΜΡΗΡ ΙΡ ΜΡ ΗΡ 1Ρ ΙΡ 
κα υό1 . πο ι-- μαι Ἡ 

Μιχοιυνριαν Γὁ ατα τος πα) 

Μεςε 

ΜΡ ΗΡ 1Ρ ΜΡ ΗΡ ΙΡ Τρ ΜΡ 

ο. εέεεΕβενέ-Ἔ 

Μεςε 

ἩΡ 1Ρ ΜΡ ΗΡ Ι1Ρ 1Ρ ΜΡ ΗΡ 
| η. ὅς "1 ολ 

Εν ΕΕ οι -ο- -ᾱ-- εωνε ----- . τη 

Μεςε 

1δΡ ΜΡΗΡΙΡ 1 ΜΡΗΡΙΡ 

Α ῃ ο ον λος 0 ἐ- 

ῬΗΕΥΟΙΑΝ 

1 

Ώομµ]Αν [ 

Μεςε 

ΜΡ ΗΡΙΡ 1Ρ ΜΡΗΡΙΡ ΜΕ 
Αν ΕΡὴ | Εν Ἡ ͵ ῃ 

Ἠννοινριαν Γ7β' ͵ ς Τ ΊΓ -- ΞΞ' ν-- 

ν Μεςε 

ἩΡ ΤΡ ἹῬρ ΝΡΗΡ 1Ρ ΝΡ ἩΡ 

͵ | -. | 
ἨγρορηβΥοΙαν Γ7β: - Τ  -ᾱ ἳ ο-ὁ- 

ἔα 1Ρ ΜΡ ΗΡ ΤΡ ΜΡ ΗΡ Ι1Ρ 

με, Ἡ 
Ἡνροροηιαν Γ. 3 ην τς εἰ πο σης.) 

Α δεπη]ίοπε 5εραταίες {πε {οηίος οἱ ἴπε ΜΙχο]γάίαπ απά 1,γάΐαπ 
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Κεγς. ΘΙπι]ατ]γ τε]αίεά ατε (πε Ὠοτίαη απά Ηγρο]γάϊίαπ. Τακίης 

Ώιε Βτςί ραῖτ ας ἐγρίσαὶ νε βπά {παῖ α]έμοιρ] ἴπετα ατα 5ενετα] 

εοἰποίάεπί ροῖπίς οἱ ΡΙίοὮ ἵπ {Πε {νο 5οα]ες 5αε] ας ἔ απάἁ 4, 

ἴπετε ἶ5 ΏΟ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ε]επιεηί, Ῥεσβαςε {πεςε Ρροῖπίς5 ατε οοσαρ]εά 

ἵη {Πε (ννο 5σαἷες ὮΥ ποίες οἱ ἀϊπετεπί δύναμις ἵπ τε]αίῖοη {ο ἴπε 

Ῥγεπαπι, 44 {ος Ἰηδίαηςς Ὀεῖηρ 7.2 Ἱπ {πε ΜΙχο]γάίαη ΚεΥ, Ῥαΐέ 

ΔΡ ἵη {πε Τγάϊαπ. Ἠεποε Ρείψεεη 5οα]ες 5εραταίεά Υ α 5ετη]- 

ἴοηπε ἴπετε ἶ5 πο ἀῑτεοί πιοάμ]αίῖοη. 

Α ἴοπε ς5εραταίες ἴμε 1],γάίαπ απά ῬητγρίαἨ; ἴπε Ῥητγρίαῃ 

απά Ὠοτίαη; ἴπε Ἠγρο]γάίαη απἁ ἩΗγρορλητγρίαη, ἴἩε ἨγΥΡρο- 

ΡΏτγρίαηπ απἀ Ἡγροάοτῖαι, Ταίηρ ἴπε Πτςί ραῖτ α5 ἰγρίεαὶ νε 

Ππά ἴλαί οἱ {πε οοἰποϊάεηί ροῖηίς οἱ ΡίίοΣ Ἐ, Ὦδ, 4, ὅ, ἃς, ε, 

οηε αἶοπε, ς, ἶ5 οοευρίθεά ἵηπ {Πε {νο 5οα]ε5 ὮΥ ποίες οἱ {πε 

Φ4ΠΏε δύναμις, ΠΒΙΕΙΥ λε Ιουνεςέ ποῖες οί α Ῥγοηπιπι. Ἠεποε α 

πηε]οάίοις πιοάυ]α(ίοῃ. ἶ5 Ροδβῖδ]ε Ῥείνγθεη 5οα]ες 5εραταίεά ὮΥ 

8 ἴοπε, (πουρΏ {πε οΟΠΙΠΙΟἨ εἰεππεηί ἶ5 ἴἩε »πια]]εςί ροςςίβ]θ. 

Α ἴοπε απά α Πα]έ 5εραταίες {πε Μχο]γάίαηπ απά ῬητγρίαἨ; 

ἴπε ΡΕητγρίαπ απἁ Ηγρο]γάίαη; ἴἩε Ὠοτίαη απά Ἡγρορητγρίαῃ. 

Ιη 5με. ραῖτς νε Ώπά Πο «ΟΠΙΠΙΟΠ εἰεππεπί; απᾶ Ἠεποε {Πεγ ἆο 

ποί αἁπιί οἱ ἀῑτεσί Ιπίετπιοάμ]αίίοη. ΈΤνο ἴοπες 5εραταίε {ρε 

Γγάίαη απᾶ Ὠοτίαη; απᾶ ἴπε Ἠγρο]γάϊαη απά Ἠγροάοτίαη. 

Ἠετε αραίη νε Επὰ ηΟ ΟΟΠΙΠΙΟΠ εἰεπιεηίέ, απἀ πο ἀῑτεοί πιοάι- 

]αοη. 

Τνο ἴοπες απά α Ἠα]έ, ος {πε (6οποοτᾶ οἱ (πε Ἐουτίῃ, δεραταία 

{πε ΜΙχο]γάϊαηπ απά Ὠουίιη; {πε 1γάΐαπ απά Ηγρο]γάίαα; ἴπε 

Ῥητγρίαη απά Ἠγρορητγρίαη; ἴπε Ὠοτίαηπ ἅπά Ἠγροάοτίαῃ. 

1η {πε ῆτςί ραῖσ νε βπά 6ενετα] «ΟΙΠΠΙΟΠ εἰεπιεπίς Σ, ἔ, , 4, 6. 

Ιπ ρεπετα], ΏΥ {νο 5ο8]ες 5εραταίεὰ ὮΥ α Εουτίῃ Ἠανε ΠΙΔΠΥ 

ΟΟΠΠΠΙΟΏ εἰεπιεηί5, απἀ πιοάμ]αῖοπ Ῥείψεεη ἴπεπι 56 ΠΙΡΗΙΥ 

πηε]οάῖοις. 

Τητεε έοπες 5εραταίε {Πε ΜΙχο]γάῖίαπ απἁἆ Ἠγρορ]ητγρίαη Κεγς, 

Ἠετε ννε Επά πο «ΟΠΙΠΙΟΏ εἰεπιεπίς. 
Τητεε ἴοπες απάἀ α Πα], ος ἔἩα Οοπεοτά οί {πε ΕΠΗ, 5εραταίε 

ἴπε 1,γάΐαπ απά Ἠγρορ]τγρίαἨ; απά ἴπε Ῥητγρίαῃ απἀά Ἡγρο- 

ἀοτίαη. 1π ἴπε Βτδί ραῖτ νε βηὰά 45 «ΟΠΙΠΙΟΠ εἰεππεηίς σσ, 4, 

ὅ, ε Ἠεπεε ἵπ βεπεταὶ ΟΠε ΤΠΠΑΥ πιοάυ]αίθε πιοδί πιε]οάϊοιδΙγ 

Ρείνεεη 5σα]ες 5εραταίεᾶ ὮΥ α ΕΤΗ, 

Έ οι ἴοηες 5εραταίε {ηε ΜΙχο]γάϊαπ απἁ ΗγρορΏτγσίαη. Ἠετε 
265 



ΑΕΙΡΤΟΣΧΕΝΌὉΣ 

ἴπετε 4ο ΠΟ «ΟΠΙΠΊΟΠ εἰεπιεηίς. Ἐομσ ἴοηεςδ απά α Ἠα]έ δεραταίθ 

τπα Ι,γάϊαπ απἀά Ἡγροάοτίαη, Ἠετε αραίΏ ἴμετε 4ΤἴΘ ΠΟ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

εἰεπιεηίς. 

Έϊνε ἴοπες 5εραταίε {πε ΜΙχο]γάίαηπ απά Ἡγροάοτίαηι. Ἠετε 

Ὑς Ίανε ἔ απἀ 6 85 «ΟΠΙΠΙΟΠ εἰεπιεηί5, απά ἀῑτεοί πιοάι]αίίοια 
15 Ρ 55ἱδ]6. 

Τ1Η9 ρεηπεταί τεδυ]έ νε αττῖνε αἲ 5 επαί ννΏεη ένο βεαἱες ατθ 

φεραταίεὰ ὃν α Ῥουτία ος ΕΙΠΙ, πιοά]αίίοη Ῥείνθεη {πεπι 18 

πηε]οᾶ[οιι5 ἵω {πε Πϊρ]εςί ἀερτεε; ἨΊεη {ΠεΥ ἆτε δεραταίεά ὉΥ 

8 ἴοπε Οἵ Ώνε {0Π65, πιοάμ]αίίοη Ῥείψεεη ἴπεπι ἶ5 αραῖη ππε]ο- 

ἀῑοις (λοιρΏ ἵπ 8η Ιη{ετῖος ἀεστεςε; Ῥωί νεη {Π6Υ ατε 5εραταίεά 

ὮΥ οἵπετ Ιπίεινα]ς ἴπεη (πεςε, πιε]οάϊομς πιοάμ]αξῖοηπ ο«απποῖξ Ὦε 

εβεείεά Ῥείνεεη ἴπεπι ἀἰτεοί]γ, Ῥαΐί οπ]γ ὮΥ {πε ΙπίετνεπίοἨ ος 

οἴ]ετ Ικεγς. Τί {οἱἱουνς εἶναί (ε Ππηῖίς οί Ιπάἰτεοί πιοά]αίίοη ατε 

φ(τῖοι]γ ἀεβπεά. ῥΦΐπορ ἀῑτεοί πιοάμ]αίίοη εχὶδί5 οΠΙγ Ῥείνθεῃ 

Κεγνς νηοςε {οπ]ᾳ5 ατε 5ραςεἆ ὮΥ α ἴοπε, ὮΥγ α ΕουτίἩ, ΡΥ α ΕΠΙ, 

οἵ Ὦγ Ώνε ἴοηςς, Ιπάϊτεοί πποάμ]αίῖοΏ οαη ΟΠΙΥ «οηπεσί Κεγς ἴπε 

5ραοε Ῥείνψεεη ν]ος5ε {οηῖος απ ὃς αττῖγεά αἲ ὮΥγ αἀάῑίοη απά 
ευῬίταςίῖοπ. οἱ {Ίεςε {ουτ Ἰπίετναίς,. Βυί {πε οη]γ Ιπίεγνα]ς ελα 

απ τεσυ]έ {ΤοπΏ {πε αἀάἰίοη απά φυὈίταςίίοη ο α {οπ8, νο ἴοπθς 

αηπά α αἱ, (ητεἙ ἴοπες απά α Πα]έ, απἆ Ώνε ἴοπες ατε ἴ]ε θεπη- 

ἴίοπε απά Ιΐ5 πια]Ηρ]ες. Ἠεποε, Ι{ (νο Ἱεγς Ἱανο (Ππεῖτ ἐοπίος 

«εραταίεὰ ὮΥ αηΏγ οίμετ Ιπίετνα]5 {Παπ {πεςε, πιοάμ]αίίοη Ὀείνθεπ 

ἔπεπῃ, ἀῑτεοί οἵ Ἰηάϊτεςί, ἶ5 ἱπιροβαῖϊρ]θ,. Θεε ποίε οἨ Ρ. 101, Ἱ. 1. 

Ῥερίὶάε {]1θ μεταβολὴ συστηματική Βαοσολίας (εᾱ,. Μείροπα, Ρ. 13, 

1. 26) πιεη/ῖοης {ητες οἶπετ µεταβολαί αΠεοίῖης πιε]οάγ: γενική, “ος 

6εηις᾽; κατὰ τρόπον, ΄Οξ πιοὰς᾽; κατὰ ἦθος, οί επιοιίοπαὶ οἶνατ- 
βοἰετ.) [ 

Ι. 6. 1 τεΒά τίνος {ος Μ595 τινὸ. λέγω δέ Ιπίτοάμοες απ αἰέει- 

ηαξῖνο δἰαίειηεηί, απά {πε αἰίετηβίῖνε φίαίειπεηί οἱ α αεφίίοη 5 -- 

ἃ 4Ιεδίῖοῃ, 

1. 7. κατὰ πόσα διαστήµατα. Τῆε αΠΦΜΕΥ {ο ἴΠί5 ᾳμεδίίοη ἃ5 

ἂΡβρεατς {τοπη {16 ]α5ί ποίε ἶ5 ΄{οισ;᾽ κατὰ τὰ σύµφωνα διαστήματα, 

καὶ κατὰ τὸν τόνον καὶ κατὰ τοὺς πέντε τόνους. 

]. 1Ο. µελοποιῖας. ΤΠε οἴπει Ρατίς οἱ Ἡατπιοπίο θοΐεπος ανα 

5αρρ]ίεά {πε πιατετῖα] οί πηε]οάγ, ποίες, Ιπίεγνα]ς, απά 5εαἱε5; 

15 τεπῃαΙΏ5 {Οχ {Ἡε ΟΟΠΠΡΟΒΕΣ {ο π]αΚθ α ]μάϊοῖοις α5α οἱ ε, ΤΠε 
βΦείεπος οἱ {με µ5ε οἱ πιικίσα] πιαίατίαἰ 5 ἴπε 5οἶθηςθ ΟΓ µελο- - 
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ποιῖα,. Όπε οἱ ἴα {αποοης οἱ {Πί5 5οἵεπος υΥΙ]Ι Ὦε {ο ἀείετπιίπε 
νη]ςὮ εἶαςσς οἑ πιε]οάγ ἶ5 αἀαριεά {ο απΠΥ Ρατίίου]ας 5αβ]εοί ; 

νπείμετ {ης επεγρείῖς 5ίγ]ε σμ1ΐ5 ἴἩα «ποσις οί α ἁταπλα, ος ἴπε 

Ἡγροάοτίαη ἰταρεάγ, ος ἴπε Ἐπλατπιοπίς Ἰαπιεηίαίοη. ἘῬαί 

εμῖς {αποίοη πιαηες!ί]γ Ίῑες Ῥεγοπά ἴἶε Ππιϊές οἱ ἁρμονική. Το 

επῖς Ἰατίεχ 5οΐεποε, Ἡούννενετ, Ῥε]οηρς {πε οἰαςδίβοαίῖοη οἱ {πε 

βενετα] πιε]οάϊο βριτες ὉΥ υΥπ]οὮ α οοπωροβ!(Ιοη ἴα]κες 1{5 5Ἡαρθ. 

Ίπ {πε ναροφε (εᾱ. Μεϊίροπι, Ρ. 22, Ἱ. 3), νε Επά {πε {οἱ]οννίπς 

ἁεςουπί οἱ {Πῖς 5αΏ]εοί: Μελοποιῖα ἐστὶ χρῆσις τῶν προειρη- 

µένων μερῶν τῆς ἁρμονικῆς καὶ ὑποκειμένων δύναμιν ἐχόντων' δι 

ὧν δὲ μελοποιῖα ἐπιτελεῖται τέσσαρά ἐστιν ἀγωγὴ πλοκὴ πεττεία 

τονή. ἀγωγὴ [οερ. αὔΌονε, Ρ. 131, Ἱ. 7] μὲν οὖν ἐστὶν ἡ διὰ τῶν 

ἑξῆς φθόγγων ὁδὸς τοῦ µέλους, πλοκὴ δὲ ἡ ἐναλλὰξ τῶν τε διαστη- 

µάτων θέσις παράλληλος, πεττεία δὲ ἡ ἐφ᾽ ἑνὸς τόνου πολλάκις Ύγιγνο- 
µένη πλῆξις, τονὴ δὲ ἡ ἐπὶ πλείονα χρόνον μονὴ κατὰ µίαν γινομένη 

προφορὰν τῆς φωνῆς. 

«Μειοροεία ἶ5 (πε επιρἰογπιεηί οί {πε αΌονε ππεπίῖοπεά ρατί5 

οἱ Ἠατπιοπῖςο 5οΐεποε ΥΠὶοὮ Φετνε α5 α πιαϊετῖα] {ο Ἱ. ΤΠε 

Βρυτες {ἩτοισΏ νγμ]οα Με]οροεία ἴαΚες Επαὶ 5Ώαρε ατε {οΓ; 

ἴπε 56εαιεποε, ἴπε 2ἴσταρΡ, ἴπε τερείΙ1ομ, απά {ηε ρτο]οηπραοη. 

:Τῆε Θεαιεηπςε ἶ5 {Πε Ρτορτεδδίοη οἱ ἴπε πε]οάγ (πτουρῃα 

οοηδεουίῖνα ποϊίεδ; ἴπε 2ἱ67Τ0β, ἴπε Ἱττερα]ατ Ρτορτεςδδίοη ψί] 

αἰιετπαίε Ἰοσαίίοη οἱ {πε Ιπίετνα]5 [1.6. ενετγ 5εοοπά Ιπίετναί 

16 αδοεπάϊῖης, ΘΝΕΓΥ 5εεοπά ἀεσοεπάϊησ]; {πε Ἐερειϊίοη, ἴπε 
οοηςίαηίῖ Ἱτεγαίοη οί οπε ποῖίε; {πε Ῥτο]οηπραίίοη, {πε ἀνγε]ίηα 

ἔοτ α ἹεπρίἩ οί εἶπιε οἨ οπς Ιίεταηςς οἱ {πε νοίσθ. 
᾽Αγωγή αραῖη ἶ5 ἀῑν]άεά ἴπίο ἴητεε 5Ρρεείῖες (5εε Απίσιϊάες Ο]πί- 

Πίαπις, εἆ. Μεῖροπι, Ρ. 29, Ἱ. 11), εὐθεῖα, ΟΙ ἡ διὰ τῶν έξης φθόγγων 

τὴν ἐπίτασιν ποιουµένη (α5οεπάϊτπρ ὮΥ «οπδεοι!ῖνε ποίες); ἀνακάμ- 

πτουσα Οἵ ἡ διὰ τῶν ἑπομένων ἀποτελοῦσα τὴν βαρύτητα (ἀεδεεπάϊπα 

ὮΥ «οπδεουεῖνε ποίες); περιφερής ΟΙ ἡ κατὰ συνηµµένων μὲν ἐπι- 

τείνουσα, κατὰ διεζευγµένων δὲ ἀνιεῖσα" ἢ ἐναντίως (α5οεπάϊηπρ ὮΥ 

οοπ]απςίίοη απά ἀεδοεηπαάίῖηπρ ὮΥ ἀϊδ]απείοη, Ο: γίοῬἙ ειδα). Α 

πηοτε Ρεπεταὶ ἀεβηϊείοη ΟΓ πλοκή ἶ5 δαρρ]ιεά ὮΥ Ατϊσεάες Ομ]πί- 

Πίαηις (εᾱ. Μείδοπη, Ρ. 19, Ἱ. 2Ο), πλοκὴ δέ, ὅτε διὰ τῶν καθ ὑπέρ- 

βασιν λαμβανομένων (ποιώµεθα τὴν µελφδίαν), 'ἴπε 1ἴρταρ οσους 

νηεη ους πιε]οάγ Ρτοσεεάς ΡΥ ποίες (Παί ηαγε Ῥεεη (αίκεη υν(Ἡ 

ἃ 5ΚΙΡ Ῥείψεεηπ {πεπι. 
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1 νε αεοερί {Πί5 πιοτε 6εηετα] ἀαβηϊείοη Οἱ πλοκή, απά τερατά 
ἔπε πιοτε Ρατίϊου]ατ ἀεβηϊίοη ρῖνεη ἵη {ο ζνασορε α5 ἀεδετῖρίῖνε 
οί οηε 5ρεοία] «ἂ5ο οἱ ἴπε οἶαδς, Ιΐ 15 ΕΑ5Υ {ο 566 ἴπαί ΕεΝΕΙΥ 

πἹε]οάγ ἵ5 «αραΡ]ε οί Ῥείπρ απηα]γςεὰ Ιπίο ἴμεςε {ουχ Πρατες 48 

βπα] ε]επιεηίς. 1 5α]οίπ α {εν/ εχαπηρ]ες Οἱ 5με] απα]γαίς, 

ἀγωγὴ ἀγωγὴ 
εὐθεῖα πεττεία Γδνρόμμα 

εκ τεΕΕΕΕΕΕΕεΕἜἜ 

ἀγωγὶ  ἀγωγὴ 
εὐθεῖα ἀνακάμπτουσα πλοκή 

(38) ἀγωγὴ εὐθεῖα πεττεία η 

τονή πλοκή ἀνακάμπτουσα πλοκή 
Μπ μπι τι μαμα 

Ω 
ρου η  - Τ ν -πναωβθι πολης 3 
ων. ιδ |--« -- παρων, - Τ ος. 

Σ τν Γ Τ Τ [ι«ἆ . Τ μι 

ερ χο ᾿ Ἡ : ο 1 

ἀγωγὴ 
(8) πλοκή εὐθεῖα ἀγωγὴ περιφερής 

ος λοσρως σης ο 

Ε 1-2 ι { πει: μ 

(4) πλοκή 

ϱ . 

5 - Γ] ο. τς ν καδδ 

ΣΣ ΕΞ Ενα «ες Έτ Ἔ πβωπώ ποα  οἃ 

πλοκή 
: --  τονή 

- 
[αν νος 1 ο: ος Ξ: Ἐς ὧν ϱ : [.. -- Έ Τ 

βεε------ ΞΞΕΕΞΞΞΞΞΞ 
ο (8) ἀγωγὴ εὐθεῖα πλοκή ἀγωγὴ εὐθεῖα 

ο πο 

ο ον σ.ν» ο --. 



: ἀχωγὰ; Μα πλοκή εὐθεῖα ἀνακάμπτούσα 
τν “- -»- ' --- κ ὦᾷ κ. 

εξ ΓΓ2ξς Απσκρσσοις τς 
! υ 

1. 17. Ιπ ες δεηίεποε 1 Ἰηδετί ἐστί αἴίετ δέ, τεαὰ παρακολουθεῖν 
{0Γ παρακολουθεί απά Ἰηςετί δῆλον. 

Είπε ἐπῖς Ραταρταρη ἶ5 ἀείεοιῖνε ἵπ {Πε Μ5., ος ἵές Ὀτεν1ίγ 

Απποιηίς {ο οΏθουπίγ. ὙΥεί Τε ἶ5δ ποί ΝΠΟΙΙΥ υπ]πιεΙΙρΙθ]ε α5 

Ιε θίαηά5. Ιπ ἴἩε Πτδί δεηίεπος Ατἰδίοχεπιις αδδετίς ἴμαί {ο 
υπάετδίαπά α πιυεῖσαὶ οοπιροβϊίοπ ΠεαΏς {ο {οἱ]ον {πε 700055 

οἱ 1έ5 πιε]οάγ γη(Ὦ εατ απά Ιπίε]εοίι. Λε Ώανε αἰτεαάγ Ἱεατηεά 

{τοπι Ατἰδίοχεηας γΥμαί ρατίς μεσα ένο {αευ]έίες Ρἰαγ. ΤΠε εα 

ἀείεοίς {πε πιασπϊάες οἱ {πο Ιπίετναίς α5 ἴΠεγ {01ο οπςθ 

αποίµεςσ, απά ἴπε Ιπίε]εοί «οπίεπιρ]αίες {πε ΓΠαποίίοπ5 οἱ {Πε 

ποῖες ἵη {Πε 5γδίεπ {ο ΝΠΙΕΠ {ΠεΥ Ῥε]οηπρ. Βαΐ (πε Ῥῆταςδε 

ἐβοεθος οἱ ἴπε πιε]οάγ) ἴατης (πε 5ρεοι]αίίοη οἱ Ατσίοχεπις 

Ιηίο αποίπετ οἩαηπηε]. Τε τεπιπάς5 Ἠϊπι οἱ ἴπε ἀϊΠετεηος ἴπαί 

εχἰςίς Ῥείνγεεη πιυδῖο απά 5ΙςὮ αη ατί α5 ατοἨ]τεοίατε, ἴἩε Ῥτο- 

ἀμοίς οἱ νΥμΙοεἩ Ῥτεδεηί {Πεπιδεί]νες {ο ΟἱΓ 5εΏ5ες οοπ]ρ]είε αἲ 

οπε πΙοπιεπί. ἨΜεΙ]οάΥ, οἩπ {Πε οοπίτατγ, κε ενετγίπίης η 

πημδίς, 15 α Ῥτοςες5 Οἱ Ῥεοοπιῖπς, ἵπ γ/ΠῖοὮ ΟηΠΏ6 ρᾶ55εδ, απά 

αποίΏεχ «ΟΠΠΕ5 {ο Ῥε; απά νε τεαιῖτο Ἠετε ΠΙΕΠΙΟΣΥ 5 νε]! α5 

56η56, {ο τείαΙη {Πε ραςί α5 Ψε]] 45 {ο αρρτεμεηά {Πε ρτεσεηέ. 

Ῥιΐ αἰίποιρΏ ἐς ἶ5 απἀοιυΡίεάΙγ {Πο Ρεηετα] 5εΏη5ε οἱ {πε 

Ρᾶ5ρασε, ἴπε Ιορῖσαὶ εοπηεχίοη Οἱ {Πε δεπίεηςες ἶ5 ὮΥ πο πιεαΠ5 

οὔνίοις. Ἐν γενέσει γὰρ κ.τ.λ. ]α5ίΙΠες (Πε Ῥτενίομς δε Οἱ τοῖς 

γιγνοµένοις, Ὀυί Ἠον 15 {ης δεηίεηΏςς ἐκ δύο γὰρ τούτων κ.τ.λ. 

τε]ατεά {ο υαῖ σοε5 Ὀείοτεὸ ΤΠε {αοί (μαί (πε απἀετείαπαῖπς 

οἱ πιωςῖςο τθα!τες ΠΙΕΠΙΟΣΥ 5 νε]] α5 Ρετεερίίοη ἶ5 α 6ΟΠ56ε(Ιεηποε 

ταῖἩΏεσ {Παη αη εχρ]απαίῖοη ο {Πε {αοί (παί πιε]οάγ ἶς α Ρτουθς5; 

αηπά τούτων Ιπιρ]ες ἴΠαί αἴσθησις απᾶὰ µνήµη, 1 ποῖ αἰτεαάγ 

πεη{ϊοπεά, Ώανε αἲ ]εαςί Ῥεεπ Ιπάϊσαίεά. 

ΟΕ «οατςε {πε οοπίταςί Ῥείνιθεη ἀκοή αηά διάνοια [ορ. Ρ. 124, 

1. 17] πααδε πο ὃε οοη{αςεά γητΏ επε οοηίταςί Ῥείννεεη αἴσθησις 

αΏά μνήμη. 

Ῥ. 190, Ἱ. 1. ἃ δέ τινες ποιοῦνται τέλη κ.τ.λ. ΤΠϊ5 ραταρταρ] 

ςοηίαίης α Ρρο]ειηῖο αραίηςί (α) (πε αὈδατά {Πδοτγ (λαί οηο ΝΤΟ 
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οαΏ ηοίαίθ α πιε]οᾷγ Ίας τεαο]εά ἴ1ε Ρίηπας]ε οἱ πιιδῖσα] Κπον- 

Ἱεάρε; απά (6) ἴπε εφα]]γ αὈδιτά {Πεοςγ, ΝΠΙΟἩ, Ῥαδίπρ {πε Ίαν 

οἱ ἨαΓΠΙΟΠΥ ΟΠ {πε οοηκίτιοίοη οἱ οἰατίπεί5, τεάαοες πιαδίῖσα] 
5οἶεποςῬ {ο {πε Κπον]εάρε οἱ Ιηδίταπιεηίς απά (πείς οοηδίτας- 

Ποη. 

]. 6. ὅλου τωός ἵ6 ρονετηεά Ὦγ διηµαρτηκότος, ΄οξ οπε Νο Ἠα5 

πη]βδεά 5ΟΠΙ6 Υνλο]ε” Ξ- «πιδσεά φοπιείμίηρ οοπηρ]είε]γ. Εμ 

Ρετμαρς Ίνε 5Ποι]ά τεαά ὅλον, ἴπε αεομδαίίνε πευίετ αδεά α5 

ΔΏ αἀνοιὈ ἵη {Πε 58Π1ΙΕ 56Ώ56 α5 {Πο οοσηαίε αςομδαίῖνε ὅλον 

ἁμάρτημα, απᾶ οοηςίτιε τινός Ιῃ αρτεεπηεηί ΨίὮ διηµαρτηκότος. 

1.7. Ματαιατά, {ο]]ονγεά ὮΥν Ἰεδίρᾗηα!, Ἰηδετίς αΏ οὐ Ῥείνιθεη 

ὅτι απάἀ πέρας, Ῥεῖης Ισποταπί αρρατεη!]γ οἱ {1ε μ5ε Οἱ οὐχ ὅτι -- 
οὐ µόνον οὐ. 

1.13. ἹΜαταυατά ἶ5 ντοης ἵη Ὀτασκείηρ οὐ γὰρ ἀναγκαῖόν ἐστι 

». ἐστι τὸ φρύγιον µέλος 85 ἃ Ρίο. Ἡε ἆοες 5ο οἩ {πε 5ἱρ- 

Ροδίοη {]αί 1{5 Ῥτεδεποε ἵπ {16 {εχί Ίπνο]νες α ῥε({1ο ῥ/1λοἰβεὲ 

Ῥεσααςο, Ὦε υνοι]ά 5αΥγ, Ατϊδίοχεηις Ρτονες Ἠΐ5 5ἰαίεπιεηί ΄ {πας 

ἴπε οαραςἵίγ ἴο ποίαίε α πιε]οάγ ἆοες ποί πεοεςσατ!]γ Ιπιρ]γ {πε 

υπάετείαπάϊἶηρ οἱ ἵε᾽ ὮΥ αΏ αρρεα] {ο α ρ8τα]]εὶ «α5ε ἴπ πηείτῖςα] 

5οἶεηπσοε; απά ἴπεη Ῥτοσεεάς {ο Ἰη5ίγ Πὶς απΠαΙΟΡΥ ὉΥ αδθυπηίης 

ἴλμε {τα(Ἡ οἱ {Πε ςἰαίεπιεηῖ. 

Ῥαί Ματαιατά Πας πιὶδδεά {Ἡ6 «οτ5ε ο {πε τεβδοηῖπς, νΠ]ο] 
19 α5 {οονς: Ύου αἁπε ἴἶαί {ο πιατκ α πιείτε ἶ5 ποῖ ἴπε 
επά-α]] οἱ πιείτίσα] φοίεηοο. Όπ ναί ϱτουπάς ἴπεπὸ Ῥεεαιςθ 

16 α {αοί (λαί α ΠΙαΏ ΠΙΔΥ πιατ]ς α πείτε, απά γεί ποῖ υπάει- 

5ίαπᾶ 1έ5 παίυτο. Ὑ6τγ νε] ἴπεη. ΤΠε 5ατΏε {αοῖ Ὠο]άς σοοά 

ψη(Ὦ τεσατά {ο πιε]οά]ς 5οίεποε (α5 Ι 5Πα]] Ρτονε Ἠεγεαίτεγ) ; Τε ἶ5 

ΏΒΠΙΕΙΥ (γάρ) α {αοί ἴπαί α ΠιαΏ ΠΙαΥ ηοίῖαίε α πιε]οάγ νηίποιέ 

υηαετείαπάϊηπρ Τίς παϊιτε,. ΤΠετείοτε γοι ατε Ἱορίσα]Ι]γ Ῥουπά 

ἴο αἀπιῖί επαί {ο ποίαίε α πιε]οάγ ἵ5 ποῖ {πε επά-α]] οἳ πιε]οάϊς 

5εῖεηςθ. 

1.17. ΤΠϊ5 ατρυπηεηί ἵ5 Ῥαδεά ο {νο ρτεπηίες; (1) Νοίαίῖοη 
ίαχες αοσοιηί οἱ ποίμ]ηρ Ῥεγοηά {1ε Ῥατε πιαρη]ταάες οἱ Ιπίεινα]ς. 
(2) Ῥετοεερίίοη οἑ {πε Ῥατε πιαρπ]ταἁε ος Ιηῖεγναϊς ἶ5 πο ρατί ος 

πηυδίςα] Κπον]εάσα. 

ΙΏ 5αρροτί οἱ {Πε Πτδί ρτεπιῖσς Ἡε αρΡρεα]ς ἴο ἴπθ {οονίπρ 
{αοΐ5 : 

(α) ΤΠε ποίαίίοη π]α]ες πο ἀἰςμηποίοη οἱ ρεηάς. ΤΗ [δεῬ 
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το 
ταδίε 22 ἵπ Ιπίτοάμοοη Α] {με ποίες κ σίαπά {ος {πε 

ΡΤΟΡΤΕΡΦΙΟἨΠ βες5- ππείπετ ἵπ {πε ἀῑαίοπίς 5εαἷθ 

μσε----------- 

ΟΥ Τη {πε «Ἡτοπιαίῖς 5σα]ε 

{ποιυρῃ {πε Ιπίεγνα] ἵη {πε Βγςί ο.5ε ἶ5 οοπιρουπἁ απάἁ ἀῑαίοπῖς, 

ἵη {Ώε 5εοοπά σαδε 5ἴπιρ]ε απάἁ «Ἡτοπηαίῖο, 

(ϐ) ΤΠε ποίαίίοη πηᾶΚες πο ἀἰςμποιίοη οἱ Ἐϊδιτε. Τῆυις (πε 

Ἕθ- 
ηοῖες .: - πηατ]ς ἴπε Ιπίετνα] οἱ ἴπε αἰχίι Εθὸ- Έτ ---- 

ῬοίἩ ἵη {πε ἀῑαίοπῖς 5σαἷε 
ο ιβ σσ 

ω - .Ἱ Τ 
9 ἷ νὰ Τ .8 κ----- 

[πε 

ν/πετε 1ΐ5 5ςἨετηα ἶ5 ἴοΠε, 5εΠΙΙἴΟΠΕ, ἴΟ0Π6ε, ἴ0Π8, ἴοπθ; απά ἴπ {πε 

ἀϊαίοπῖςο 5ςαἷε 

με. 5 : ] ἱ ᾿ 9 Ξ 3 “ - 

ψ/πετε Τὲς 5οΏεπ]α ἶ5 ἴοπ6, ίοπε, ίοπε, 5επἹΙίοης, {οπθ6. 

(ϱ Τηε ποϊαίίοη πια]ες ηο ἀῑςιιποίῖοη οἱ {πε Πΐρμετ απά Ίονγετ 

-. εείταςιοτάς οἱ {πε 5σαἷθ. Τηας {Πε ποίες ὁ ἀ ΑΡΡΙΥ {ο {πε 

Ἰηπτετνα] | Ξξ νπείπετ ἵη {Ἡε 5οαἷα 

Ἠγραιδη Μεςόδηπ 
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γεί ἵη {πε βτςί ο.5ε ἴπε Ιπίειναὶ Ῥε]οπσ5 {ο {πε (εἰταςποτά 

Μεςσθη, ἵΏ {πε 5εοοηᾶ {ο {πε (εἰταοποτά Ἠγραίθῃ. 

Τ1ε 5εοοπἀ Ρτεπιῖςς ἵ5 εν]ἀεηί οπι {πε απάεηῖαΡ]ε {αοί ἴπαί 

ἴμε Ρρετεερίῖοη οἱ {πε ἀῑδίαηοε Ῥείννεεη {νο 5ουπάς Ίεανες αἲὶ {πε 

γἱτα] ἀϊδηποίοης οἱ πωδῖο υπίομε]εά. 

1.25. Το (πε τεαάϊησ αἀορίεά ἵπ {πε ἴεχί Ματαιατά γγου]ά 

οὐ]εοί (1) 1παί Ατϊδίοχεπα5 ηενετ τείετς {ο {πε {είταςποτάς ἨΗΥΡεί- 

Ρο]αεῦη απά Ἡγραιθη; (2) ναί νε Κπογ οἱ πο δἴρης {λπαί Ίνετε 

επιρ]ογεά {ο ἀεποῖε {είτασποτάς. Βαί (1) ἵη Ρ. 99, Ἱ. 12 νΨε Ἠανε 

α τείετεηοε ἴο {Πε Οοπιρ]είε Θγςίεπῃ οἱ ν/π]οἩ πε 5α]ά {εἰταςιοτάς 

γετε Ρατίς; (2) νΊεη Ατδίοχεηας 5ρεα]ςς οί ἴΠε ποϊαίῖοη οἵ α 

ιείταςποτά, Ὦς ππεαης οί «οµσ5ε {πε ποϊαίΙοη οἱ {πε ποίες οἱ {πα 

τείτας]οτά. Τε θἵπρι]ατ τῷ αὐτῷ σηµείῳ ἶ5δ ι8δεά Ῥεσαμδε ἴπε 

56ης5ε ἶ5 ΄ἴἩε 5απης 5ἱση 15 α5εᾷ {ο τερτεδεπί ἆ ποίε οἱ {με {είτα- 

εἡοτά ἨἩγραίῦδη απἆ α ποίε οἱ {με {είταςλοτά Μεςόη; ὅςο. 

Ματαιατά’5 τεαάϊης (Ρῖνεη Ιη {πε οοττεοίῖοης αἲ {πε Ῥερίηπίης 

οἱ Ἠῖ5 νο]αππε) τὸ γὰρ νήτης καὶ µέσης καὶ τὸ παραµέσης καὶ ὑπάτης 

πας {Πε {αία] ἀεί[εοί (Παί ἴπεδε Ιπίετνα]5 ατε ΕΙΠΗ5, πο Εουτί]ς. 

Φεησε τηϊρΏί Ῥε οδίαίπεά ὮΥ τεαάϊπρ ντ Ἰεςιρ]α] τὸ γὰρ νήτης 

καὶ παραµέσης καὶ τὸ µέσης καὶ ὑπάτης, Ῥωΐ εῑῖς ἶ5 ταίπετ {ατ {τοπ 

ἴπε ΜΟ5. 
Έ. 191. Ἱ. 6. οὔτε γὰρ . . . γνώριμον. ΑΠ απαςο]οπίποῃ. 

1. 1Ο. τοὺς τῶν μελοποιϊῶν τρόπους, Όεε Ατὶδϊάες Ομἱπβ]απας 

(εἀ. Μεἴροπι Ρ. 29, Ἱ. 34), τρόποι δὲ µελοποιῖας γένει μὲν τρεῖς' διθυ- 

ραμβικός, νομικός, τραγικός. ὁ μὲν οὖν νομικὸς τρόπος ἐστὶ νητοειδής 

(1.6. ΐ5 ῬτεναΙ]]πρ οἸαταςίετ ἶ5 ἴπαί οἱ ἴηε ἰείταςμοτά Νείόπ), 

ὁ δὲ διθυραµβικός, µεσοειδής (1. 6. ἵτ5 ρτενα]]ῖης εἸατασίετ ἵ5 (παί 

οἱ {πε {είταςποτά Μεςόπ), ὁ δὲ τραγικὸς ὑπατοειδής (νὰ (πε 

ελατασίετ ο{{ηε {είταςποτά Ἠγραίθη). εἴδει δὲ εὑρίσκονται πλείους, 

οὓς δυνατὸν δι ὁμοιότητα τοῖς γενικοῖς ὑποβάλλειν. ἐρωτικοί τε γὰρ 

καλοῦνταί τινες, ὧν ἴδιοι ἐπιθαλάμιοι, καὶ κῳμικοί, καὶ ἐγκωμιαστικοί. 

τρόποι δὲ λέγονται διὰ τὸ συνεμφαίνειν πως τὸ ἦθος κατὰ τὰ µέλη τῆς 

διανοίας. 

1.21. Ματαπατά, {ο]]ουνεά Ὦγ ἨΓεδίρμα], Ώας πιαάε 5αἆ Ἠανος 

οἱ {πε {ο]]οννίησ Ρα55αΡε ὮΥ ελαπρῖηρ {λε οτάετ οἱ {με δεηίεηοςς. 

1η {αοῖ, ἴπε τεαάἶηρ οἱ ἴπε ΜΑ5 οα]]5 {ος νετγ Πε επιεπά- 

ΔΙΙΟΏ. πέρας πημδῖ Ὦς Ἰηδετίεά Ίη Ἱ. 22: απά 1 Ἠανα οπιεά 

ἤ Ῥείοτε τάς ἴπ Ῥ. 182, ]. 3, απά Ἱηδετίεά δέ α[ίετ 1ὲ; απά οπιτίιεά 
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ἤ ἵη Ἱ. 4, αἴἴετ πνεῦμα. ΝΟ οἴπει «Παπφες 8ἴθ ΏΘΟΘΕΣΑΣΥ, εχοερί 

η Ῥαποίμαίοη. ΤΠε «ουσςε οἱ έπε ατρυππεηί 15 5υ6Ποἰεπ!]γ εἶεατ 

ποπη {πε ἰταπς]αίίοη. 
Ἐ.199, . 12. µέγιστον μὲν οὖν. μὲν οὖν 5ἱσηϊβες α οοττεοίῖοηΏ ΟΣ 

αἰτεηρίπεπίηρ οἱ {Πε ρτεσοεάῖης φίαίειηεηί, ΄ Νο ]εςδς αὈδιτά, ΠαΥ 

ταίμετ πιοδί αὈσυτά οί αἲἰ. 1 Ἠανε {ο]ογγεά Ματαπατά ἵπ τεαάῖπς 

ἄτοπον ἴποισῃ 1 απι ποί αἲ αἲ 5ατε {Πμαί (πε αἀἁά]οπτ ἶ5 πεςεξδατΥ. 

καθόλου µάλιστα τῶν ἁμαρτημάτων πηὶ]σΏί πηεαη {λε πιοσί οοεβζεέε 

πηϊδία]κε ροςδῖρ]ε. ΟΡ. ποῖε οἩἨ Ρ. 139, Ἱ. 6. 

1. 17. κοιλίας. ΤΠε ρ]αταί ἶ5 νετγ 5ίταηρε, Ἡ ἔνε νγοτά ΠἹθαΠ5, 

ἂ5 Ιξ 5εεπ]ς {ο ΠΊεαΗ, ἴἩε πιαῖη οτε οἱ {πε Ιηδίταπιεπί. 

Μτ. Ἠοννατᾶ (Εα;υαγά «{αΐος {η Ὕἶαςς. ΡΛ11. Ν οἱ. ΤΝ, Ρ. 12) 

αωοίες ΙΠ 5αρροτί οἱ {πῖς τεπἀετῖηςρ Ῥοτρηνγτίας αἆ Ρίο]. Ρ. 217, 

εᾱ. Ἰλ/α]]5: πάλιν δὲ ἐὰν λάβης δύο αὐλούς, τοῖς μὲν µήκεσιν ἴσους, 

ταῖς δὲ εὐρύτησι τῶν κοιλιῶν διαφέροντας' καθάπερ ἔχουσιν οἱ Φρύγιοι 

πρὸς τοὺς Ἑλληνικούς εὑρήσεις παραπλησίως τὸ εὐρυκοίλιον ὀξύτερον 

προιέµενον φθόγγον τοῦ στενοκοιλίου θεωροῦμεν γέ τοι τοὺς Φρυγίους 

στένους ταῖς κοιλίαις ὄντας ἐπὶ πολλῷ βαρυτέρους ἤχους προβάλλοντας 

τῶν Ἑλληνικῶν. Αἶ5ο ΝΙοοπιασΒης (εᾱ. Μεἴροπι, Ρ. 8, 1.33), ἀνάπαλιν 

δὲ τῶν ἐμπνευστῶν αἱ μείζονες κοιλιώσεις καὶ τὰ μείζονα µήκη, νωθρὸν 

καὶ ἔκλυτον. Ἡε εἴῖες ἴοο {πε Ρατα]]εῖ αςε οἱ ἴ1ε Τ,αἴπ εὔνε)παε 
ΡΥ δεινίας αἆ Αεῃπ. ἶχ, 615. 

Ἡ 1ξ ννετε ποί {ος ἴπε ςἰτεησίἩ οἱ {πεςε Ῥα55ασες, οπε παῖρηί 

5ΙΡΡΟΞΕ κοίλίας Ἠετε {ο τείετ ἴο {πε 5ἰάείαρες νε υΥπῖοὮ 5οπΏε 

αὐλοί ννετε Γατηϊδηεᾶ, απά νυλῖο]Ὦ 5εγνεᾶ, νΊεη ἵη μςε, ἴο Ίούγες 

ἴπε ΡῖίεὮ οἱ (πε Ιηςίγαππεπί (5εε Μτ. Ηονατά)5 ατιῖςῖε, Ρ. 8). 

1.1δ. Ματαιατά Ἰηδετίς ὁ αὐλητής πηπεοςθςκασ!Ι]γ. Ἡε α55απηπες 

ειαί οἷς ἵπ Ἱ. 19 πιαςί 6 απ Ἱπδίτυπιεηία] ἀαΐῑνε, απά ἴλαί πέφυκε 

πημςί Ῥε α5εά Ρετ5οπα]]γ, ἵη γνπῖε] «α5ε {πε οοηφίταςίίοη ν]] Ῥε 

ὁ αὐλὸς πέφυκεν ἐπιτείνειν καὶ ἀνιέναι, 8Ώᾶ ἐπιτείνειν αΏά ἀνιέναι υγ] 

Ῥε αθεὰ Ιπίταπκϊνε]γ. Ἐπί ἴπετε 15 πο ΤεᾶδΟΠ ΨΏΥ οἷς πιαΥ πο 

δε α ἀαῑῑνε α[ἴει πέφυκεν «- [εοδε οἴπει ρατίς] {ο υλίοὮ Τε ἵ5 
παίυτα] [ίο ταῖδε απά Ιούγετ {οπε]. 

1. 24. ταῦτα. ϱΡ. Ρ. 122, Ἱ. 1Ο. 

1.25. καὶ γὰρ ἀφαιροῦντες. Ἐος {πε ν]ο]επί εἰ]ρςε ὮΥ νγπ]ε]ι γάρ 

ἱ5 Ιείζ νέοι α ΕπΙίε νετΏ, ορ. Ρ. 145, Ἱ. 6, ἢ γὰρ συμφωνεῖν. 

ὈΠου]ά Ὕνε τεδά παραιροῦντες {0ἵ ἀφαιροῦντεὶ ἛΈοτ [πῖς 

εχρεαἀϊεπί οί Ὀσϊηρίηπς {λε (νο Ρίρες ἰορείμει, απά ἁτανίης 
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ἔπεπι αρατῖ, απά {ο Ιί5 εΠεοί οη {πε ΡΙ{οΠ, 5εε {1ε ]ᾳ5ί εἶαίςε οἱ - 
{πε 5επίεηςθ ΠΟΠ Ῥ]αίατο] (103 ῥοςςε σμαν1{ε7 1οού α) αποίεά Ἰπ. 

ἴπε ποίε οἨ Ρ. 112, Ἱ. 15. 

Ῥ. 195, Ἱ. 2. οὐδὲν διαφέρει λέγειν κ.τ.λ. Ἠετε Ματαιατάς 

ἴταηδ]αίίοη ἶ5 ἀῑδιϊποί]γ απαδίης, «ἆαπειτ πιβομί ε5 οΠεηβατ 

Κείπεηπ. Ὀπίειδοβίεᾶ, οὗ Ώ]βη σασί “ σιί ἆἅῑε Ἐ]δίεῃ” οἆετ 

έφομ]ες]μί.”” Ἠλεδίρμα! ἶ5 εαιαΙ1γ τιάϊου]οις: 5οἆα5ς ες πηεϊσίεη5 

εἰσεπί]]οὮ ἆαδεε]ρε Ῥεδασεη ΥΠ], Ίνεηπη ας Ῥαδ]]καπι Ῥείπι 

Αι]οδδρίεἰ “ ραί””. οὖες 6 5δοΏ]εοΏί ”” τα ΤΠο πιεαπῖηςσ ἵπιρ]γ 

15 (Παί (ηε σοοάπεςς οἱ Ῥαάποεςς Οο{ {με πιισῖο ἀοεςδ ποί ἀερεπά 

αροπ {Πε Ιηδίταππεηίέ. 

]. 21. θαυμαστὸν ὃ εἰ κ.τ.λ. Όπε ποτε ατσυπεηῖ, (Ἰατίπείς 
ατο εΠαησεαΡ]ε Ιηδίταπηεηί5, αΏά {Πεῖτ τημδῖο πημδί α]ίετ νη(Ἡ {πε 

α]ίεταίῖοη ἵη {πειηφδε]νες. 

Ῥ.184,].5. ΤΠπε Μ599 τὸ εἰρημένον ὄργανον «αηηοί Ῥε τὶσηὲ. 

Τηε ατραππεηί ΡἱαϊπΙγ 5 (1) Ιηδίταπιεηίς ἵη ϱεηεταὶ π] ποῖ 

5ετνε α5 Ῥα5ες {οί {Πε Ίανύς οΓ ΠατπιοΠΥ; απά (2) ]εαςί οί αἲὶ ν] 

ἴπαί νετγ ἀείεσίϊνο Ιηδίταππεηί, {Ἡε εἰατῖηεί, ἆο 5ο. Έος ὄργανον 

Ἠδεά αἶοηπε ϱΡ. Ρ. 133, Ἱ. 4. 

]. 14. πρῶτον μὲν αὐτῶν κ.τ.λ. 1 5 τεαπ]τεά οἱ 5 Πτεί]γ {ο 

αβοθτίαῖΏ ἴἩθ ῬΡΠΕεΏΟΙΠΙεπα «οοἵτεοί]γ, δεοοπά!]γ, ο ἀῑδῆησιϊδῃ 

(τα]γ ἵΏ ἴΏεςδε ῬΠεποπ]επα Ὕπαί ἶ5 ΡΓΙΠΙΒΤΥ απά ναί 15 ἀετῖνεά, 

τΠΙτά]γ {ο ρταδρ ατὶσΏί {πε τες] απά οοπο]αφῖοη. Ίπ οἴλπετ 

νοτᾶς Ίνε τηιδί Πγ5ί οὔδετνε αοουτα(ε]γ, ἴπεη απαΐγσε ουσ Γαοί5 

απά βΏά {πε εδθεηί]αἰς, ἴπεη 5απα {Πε τεςδη]ίς οἱ ος οὐδοτναίϊοῃ 

απά αηα]γοίς ἵῃ α σεπεταΠζαί]οη. ΤΠε ρεηπετα]ἰζα{ίοΏ5, Υπο] 

νο 5Ώα]] {πιις ορίαΙπ, νη]] Ῥε {Ίε ἀρχαί, οἱ {απάαπιεπία] ρτἰποῖρ]ες 

οἱ ουσ 5οἴεπος, {{οπι γυ]]Ἡ Τέ5 οίπεΓ ρτοροβίίοπς ννῖ]] Ῥε ἀεάιοςά. - 

11 15 ΙπάϊδρεηςδαΡ]ε {λαί 5αοἳ {απάαπιεπίαΙ ρτἰηεῖρ]ες 5Ἡοι]ά Ῥε 

(α) ἹπάιδριίαΡ]γ ἴταε; (6) τεοορηίζαβ]ε ὮΥ ουσ 58εΠ5ε Ῥετοερίίοη 

α5 ΡΓΙΠΙΑΥΥ (ταίῃς οἱ τημςῖς, 

ΤΠε 5εϊεποε οἱ Ἡατπιοπίς ἴπεη α5 οοποεῖνεά ὮΥ Ατδίοχεηις - 

φίατί5 {Τοπ {1ε οΏδετναίῖοη οἱ Ἱπάϊν]άμα] {αοί5, αΏά ρτοσθεάς ὮΥ 

Ἱπάποίίοη {ο σεπετα] ρτϊποῖρ]ες, γ’Ώ]ο] 5ετνε ἵη {ατη α5 {ουπάα{ίοηΏ5 

{οἵ α {ταῖη οἱ ἀεάιιοίῖνε τεαςοηίης., 

1.17. τοῦ συµβαίνοντος .. . συνοφθέντος. ΤΠϊ5 ῬᾶδδαΡο ἶ5 πῖδ- 

ἰταης]αίεά Ὦγν Ματαιατά ΄ἀῑε πιειποάίδεπε Ῥεοδασμίαπρ ἆες - 

Ζιά]ΐρεη απά Ὀεδετεϊηςιπηπεηάεη,) {παῖ ἶ5 «(πε πιείποάϊσαὶ 
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οὔδετνα[ῖοη οί {Πε οοπησεηί απά οοησίαπί ᾽; ὮΥ Ἠεδιρ]α] ΄ 5ο 

πηηςς ἆετ Φα6Ἡς ρειηᾶςς εικαηηί ννεγάεη γγας σἷοὶ (ετςί) αἱ 

ΞεἩ]αςς{οἶσε εγρῖεῦξ, παπά ννας ἵπ αῑε Κατεροτῖε ες α]ρεπιεῖη ΑπΠ- 

ΦΕΠΟΠΙΠΠΕΠΕΠ σε]δτί,) ἐἶλαί ἵ5, ἔννε πιυςί ἀἰσαηραῖϊςα ἵη αεσοοτάαηςε 

νητἩ {Ἡε {αοίς ναί ἶ5 οπ]γ αιτῖνεά αἲ α5 α οοπε]αςίοη, απά γ]αΐ 

Ρε]οηρς ἴο {πε οαίεσοτγ οἱ {πε απ]νετςα]]γ αἀπιητεά. Ῥαΐ (1) τὸ 

συμβαῖνον απΏά τὸ ὁμολογούμενον ατε ἴεομηῖσαἱ ἔεττης {0τ {πε τεςυ]έ 

απά οοπο]αςίοη; (2) συνορᾶν πιεαης΄{ο 56ε ἴπε οοηπεχίοη οἱ {πίηςς᾽ 

ποῖ {ο 56ε {με ἀϊΠετεπος) Ῥείνεεη ἴπεπι ; (3) 1 τὸ συμβαῖνον απά 

τὸ ὁμολογούμενον ατε ἀῑξιϊποί απά οοπίτας(εά οἶασςες, νε 5Ἡου]ά 

τες μῖτε τοῦ συµβαίνοντος καὶ τοῦ ὁμολογουμένου. 

1. 25. καθόλου δ᾽ ἐν τῷ κ.τ.λ. Λε πιαςί πεϊεμετ ἴτασε Ῥας]ς οι 

πιυκίσαὶ ΡΏΕΠΟΠΙεΠα ἴο Ρηγεῖσα] απά ποη-πιακῖσα] ῬΡτϊποῖρ]ες; 

ποτ Ῥε οοπίεηί Ε1] ννε Ἠανε τεςο]νεά {πεπι Ιπίο {πε αΗπιαίε Ίανν5 

οί πιυςίο. 

1. 27. Έοτ ἢ ο ἴπε Μ55 1 τεπὰ ᾗ ἵηπ ἴμε 5εης5ε οἱ σΊα ΄τε- 

σατάες ας. 

Ἔ.196.].1. κάµπτοντες ἐντός. Α πιείαρΏοτ {τοπι {πε ταςθ-οΟΙΙ56. 

1. 7. ἢ μικτὸν ...« ἢ κοινόν. Φεε ᾖασφορε [εά. Μεῖροπι, Ρ. 9, 

]. 34], κοινὸν δὲ τὸ ἐκ τῶν ἑστώτων συγκείµενον. µμικτὸν δὲ τὸ ἐν 

ᾧ δύο ἢ τρεῖς χαρακτῆρες γενικοὶ ἐμφαίνονται. Α πιε]οάγ ἶ5 οΟΠΙΠΙΟΠ 

ὙἨεη Τξ επιρ]ογ5 οπΙγ {πε Πχεά ποίες, πΠΙοἩ, οἱ «οµΐ5ε, ἆτε 

ΟΟΠΊΠΙΟΠ {ο αἲ] (ητεε 6επετα ; 1 ἶ5 παϊχεά, Ώεῃ 1ὲ εππρ]ογς ποῖες 

οἱ ἀῑΠετεηί φεηυς. 

1. 12. περιέχεται δ᾽ ἡ ὑστέρα . . . προτέρᾳ. Τμαϊ ἶ5 ἴπε ἀῑπετ- 

εποε Ῥείψεεη «οποοτἆς απά ἀῑδεοτάς ἵπ οπε 5ρεεῖαὶ «α5ε οἱ ἴπε 

.ἀϊΠετεποε Ῥείνεεη Ίατσετ απά 5πηα]]ετ Ιπίετνα]. Τπε «ΟΠΠΟ- 

{αΒοη οἱ {Πε διαφορά Ῥείνεεπ οοποοτάς απἀ ἀῑδοοτάς οοπίαΐης 

ἴπε οοπποίαίΊοη οί {Ἡε διαφορά οἳ σἵσε, Ὀαί ἴπε ἀεποίαοη οἱ {πε 

διαφορά οἱ 5ἵτε οοηίαῖης {πε ἀεποίαίϊοη Οἱ ἴΊε διαφορά Ῥείνεεηῃ 

οοποοτάς απά ἀῑδοοτάς. 

1.1δ. Τπε Μ55 ατα οοτταρί Ἠετε. Τε ἶ5 αΏξυτά {ο 5αΥγ ἴαί 

ἴπε Ἐουτίῃ 5 ἀείετπιῖπεά ας ἴπε 5πια]]εςί Ιπῖειναὶ ὮΥ Ι5 ΟΥ/Ώ 

ηδίατε. 1 ἶ5 5ο ἀείετπιῖπεά ὮΥ ἴπε παίωτε οἱ ππε]οάγ ος 50Η68, 

ΙπαδπΙςὮ α5 αἲ εΊε 5πια]]ετ Ιπίετνα]5 ννΠῖοὮ {πε Ιαξίετ ρτοάμοες 

ατε ἀἰδοοτάς. ΤΠε οοττεςίῖοη ἶ5 ἆπε {ο ἸλεσερΗα]. 

Ῥ. 196, Ἱ. 1. ταῦτα μὲν οὖν λέγομεν ἃ παρὰ τῶν ἔμπροσθεν παρει- 

λήφαμεν. Ματαιατά τε]εοί5 {Πῖ5 5εηπίεηςς οἨ {πε ῥτουπά {λα 
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ἴπα 5επΏςε τεαιῖτεά 15 ποί ΄Ίνε 5αΥ Ὑλαί νε ανα Ἱεατπεά, Ῥαί 

ένλαί νε 54Υ, Ὑ6δ Ἠανε Ιεατπεά. Ἐαΐ, Ἰμδί α5 ταῦτα λέγομεν 

ἀληθη πεαης ἵηπ 5αγίης {Πῖδ νε ατα βρεα]ίηρ {πε (τι) (νε 

Ργεάϊοαίϊνα {οτοε Ιγίπρ ἵη {Πε ἀληθη), 5ο Ἠετε {πε πιεαπῖηρ 18 

ο δ1π {η αΌονε φίαίεππεηίς Ίο αἴε τερεαίίπρ νηαί νε Πανε ἱθαγπεά. 

ποπι ος ρτεάθςεδ5ο:ς. 

]. 6. πάθος. (ΟΡ. ἴ]πε δε Οἱ πάσχω Ἰπ ϱ. 145, Ἱ. 17; Ρ. 156, 

1. 5: Ρ. 159, Ἱ. 8. 

1. 1Ο. οὔτε τὸ ἐξ ἑκατέρου κ.τλ. ἨΜείροπι, Ματαιατά απά 

Ἠλ]εξίρῃα] αἶκε Επᾶ {(Πῖδ δεπίεησε απὶπίε]Ηριρ]ε. 5 Τί ποί 

α [αοί, ἴΠεγ ασ], ἴπαί (πο 5π οἱ α Ἐουτίι οι ΕΙ απά αηΏ 

οοίανε ἶ5 α «οποοτάδ ΑεοοτάϊηρΙγ {πεγ οοττεοί ἴπε τεαᾶῖηπς 

ΡΥ Ιηδετίηρ δὶς τεθέντος αΤἴεΓ ἑκατέρου αὐτῶν. ῬΒιυί ἴπε Μ95 ατα 

Ῥετίεοί]γ τὶρηί, απά ἴπε οοπηπιεπίβίοτ οοηδίταεά ντοηβ]γ. 

Ἁλπτεη ἵπ {111 νη(Ἡ {πα εἶῆροο 5αρρ]ᾗεᾶ, {πε νλο]ε δεηίεηος 

ΤΗΏ5, οὔτε γὰρ τὸ ἴσον ἑκατέρῳ αὐτῶν συντεθὲν τὸ ὅλον σύμφωνον 

ποιεῖ, οὔτε τὸ ἐξ ἑκατέρου αὐτῶν καὶ τοῦ διὰ πασῶν συγκείµενον 

ἑκατέρῳ αὐτῶν συντεθὲν τὸ ὅλον σύμφωνον ποιεῖ, απά ἴλε πιεαηῖπρ 

5 ΄ Δάά {ο α Ἐουτίῃ ο: α ΕΙΠἩ απ Ἰπίετνα] εαια] {ο Ιέδε]ε; (πε 

τεδη]{ ἵ5 α ἀῑδοοτά. Αάά ἴο α ῬἘουτίι οι ΕΙ πεδρεοίϊνε]γ 

ἴπε 5µπι οί 4η Οσίανε απά α ΕουτίὮ ος ΕΠΗ; αραίη {πε τεδυ]ί 

15 . ἀϊδοογά.᾽ 

Αεοοτάϊἶηρ {οἴ]με αΏευτά παϊδοοηδίτησίίοη οἱ Μείροπι, Ματαπατά 

απά Ὑλεδίρμα], πε 5εοοπά Ῥατί οἱ {πε 5επίεποε ἵπ Τΐ5 οοπαρ]είθ- 

Ώςθςς ἶ5 α5 {0]11ΟΝ/5: οὔτε τὸ ἐξ ἑκατέρου αὐτῶν δὶς τεθέντος καὶ τοῦ 

διὰ πασῶν συγκείµενον τὸ ὅλον σύμφωνον ποιε. ον; Τὲ ἶ5 ααϊίε 

εοττθοί {ο 54Υ ΄4 αἀάεά {ο 6 οἈᾳςδες ἴπε νοῖ]ε {ο Ῥε το) ος 

ἔτα αἀάϊίοη οἱ 4 ἰο 6 σα.5ες ἴπε νπο]ε {ο Ῥε 1ο, Ῥαΐ 5ΗτεΙγ 

ηοί {ο 58Υ ΄ἴΠθ 5ΗΠ1 ΟΓ 6 απάἀ 4 εα19ε» ἴ1ε νν]ο]ε {ο Ῥα το, 

1.186. Ατϊδίοχεπας Ιπίοάμοςς ἴννο γατηϊησς. Ίλ/Πεη Ἶε 58Υ5 

Οναί 1έ 15 Ροβδίβ]ε {ο 5ἶηρ {ο εμϊτά ος {ουτίἩ Ῥατί οί α ίοπθ, ς 

πηιδί ηοῖ Ῥο παδαπάετδίοοά α5 5αγίηρ {παί οηε σαἩ 1η οἱπρίπρ 

ἀῑνιάε α ἴοπε Ιπίο ἴητεε ος {ουχ ρατῖ, Έοτ ἴἶαί ννοι]ά Ἱπιρ]γ 

{πε Ροβδίβ]Πίγ οἱ ἱπρῖηρ {Ἠτεε {Ἠ]τάς οἱ ἴοπες ος {οιτ ααατίετ- 

ἴίοπες Ιη 5αοοβδδίοη γγΠ]οὮ ἵ5 ασαϊἰηςδί οπς οἱ {πε {ιπάαπεπία! 

Ιαννς οἱ ππε]οάγ [5εε Ρ. 1190, |. 2ο]. 

Αραίπ, Ἡε Ίας πιεπ{έίοπεά πο 5π]α]]ετ ἀῑνίδίοη οἱ ἴἩε ἴοπα {Παπ 

ἴπε αἱατίετ-ίοπε, Ὀεσαίιδε ἴλε γοίοε ο8η δἷπς απά ἴμο εατ ἀῑς- 
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οτἰπιϊπαίθ ποπε 5πια]]ετ. Ῥυΐ Τξ πιαςί ποί Ὦο {οτροίίεη (Παί ἴπ 

πε αὈσίταςί {πειτε «αηποί Ῥε α πηϊηΙππ ώση Ιπίετνα] ΑΠΥ ποτε ἴπαη 

α παπΙπηυπα 5ραςς ΟΥ πῃπς. 

Ῥ, 19Η, Ἱ. 4. ὁτὲ δὲ θατέρου κ.τ.λ. ἘΒείπνεεη {πε Ὠϊαϊοπῖο απᾶά 

ΟἩτοππαξίο 5σαἷος ἴηοτε ἶ5 οπ]γ νατίαοη οἱ ἔπε 1ήεπαηας, 5 
ἴπεςδε ρεπετα Ώανε {μεῖγ Ῥατηγραίαε ἵηπ «ΟΠΙΠΙΟΠ. 

Ῥ. 197,1. 18-. 1988, Ἱ. 6. Ματαιατά ἶ5 ρτεαί]γ ἀῑδεοποετίεά 

ΡΥ λε αὐτιαρί {ταης]ῖοης ν’Ἠ]εὮ Ἡο βηςς ἵπ {Πῖ5 ρᾶδδαδε {τοπα {πε 

Ἰπάϊσα νε {ο {πε αοοιςα(ῖνε απά ΙπβπΙῖνε οοηφίταο(ῖοη. Βεσδίάες 

εοττεοίῖηςρ τῖρΒ{Ιγ δεῖ {ο δεῖν ἵπ ρ. 138, Ἱ. 3, Ἡε οπΗΙ{5 ἐστι ἵη 

Ρ. 137, Ἱ. 29 ἴο τεπιονε {πε ΙποοηρτιΙτγ. Α5 α {αοῖ, ψίἩ ἴπε 

εχοερίίοη οἱ {πε Ὀ]απάετ δεῖ {ο δεῖν, ἴηε τεαάῖηρ οἱ {πε Μ355 5 

απ]{ε απεχεερΒοπα)]ε, απά {λε οοηκίταςοη ποττηα]. Τπε αποίεά 

φιεσέ{ολς ατε Ιπ ἴμε Ιπάϊσβεῖνε, ἴπε ααοἰεά οζαέζενιεμές ἵη νε 

αοοιδαίῖνε απά ΙπβηΙήνε. ΊΤΠε εἶναι ἴ]αί {ο]]ουν5 θετέον Ιπ Ρ. 137, 

1. 23 ἶ5 σταπιτηα(ϊοα]]γ ἀερεπάεηί οἩ Ἱε, απ πο ἴἩε Ιπβηϊεῖνε οί 

ογα{{ο οὐδέσκα, α5 Ματαιατὰ 54ρΡρο5εςῬ. 

1. 18. Τε οῬ]εοίίοη οἶεεά ἴπ εΠῖς ραταρταρΏ, απά ἴπε αΏδν/ετ 

οἱ Απϊκίοχεπις ἴο ἴε, ταῖδε αραῖπ ἴἩε «οπβ]οί Ῥείνεεη {Πε 5Ἡρετ- 

Πεῖα] νΙενν οί ποίθς ας Ροϊπίς οἱ ΡΙ{ςΠ, 5εραταίεἆ ὮΥ οετίαῖη 9ρ80ες, 

απᾶ {πα ἆεερετ ν]εν οἱ Ατϊδίοχεηπις αεςοτάῖηρ {ο π Πίο] ποῖες 

ατα επθεη{]α]]γ πιεπηρετς οἱ α 5γσίεπη νη(Ὦ δρεεῖαὶ {απειίοη5. ΤΠε 

οδ]εοίῖοη 15 φίαίεά ἵπ ]. 18-Ρ. 198, ]. 5 απά Ἠετε αραίη Ματαιατὰ 

Ἆας απῖέε γναπίοηΙΥ Ρετνετίιεὰ {πε οτάετ οἱ {Πε δεπίεποες. ΤΠε 

ατραπιεηί οἱ {πε οῬ]εσίίοη πιαΥ Ῥε σίαίεὰ {πας: Με οῬ]εοί ἴο 
αβρρ]γίηςρ οης8 {ἴετῃῃ, 58Υ {πε ἴετπι 1ήοΠαπίς, {ο 5ενετα] Ροῖπίς οί 

ΡΙίος αἲ ἀῑβετεηί ἀῑδίαποες {τοπ πε Μεςε. ΤΠε ίετπι ἨΗγραίε 
αἰσηίβες οπε οετίαῖη Ρροῖηπί αἲ οπε οετίαῖη ἀῑδίαπος {τοπ ἴπε 

Μεςδε; ἩΝἩΥ ποί αἰπι]ατ]γ τεκίιτῖοί ἴπε ἴετπι 1 1εΠαηας {ο 5οπ]θ 

οπς Ροϊηῖ, 5αΥ ἴπε Ροϊπί ἴνο ἴοπες Ῥε]οίν {πε ἸΜεςε, γουτ 

Ἐτπ]λατπιοηπίο 1Ιομαπας; απᾶά δε οίμετ Ώαπηες {οτ ππαῖ γοι 

σα]] ἴπε (Ἡτοπιαξς απά Ὠϊαϊοπῖο 11οπαπΙ2 Έοτ νε Ἠο]ά ἴπαί 

ποῖες γπ]ς]Ὦ Ῥουπά υπεα ια] πιαρηϊεαάες πιαςί Ῥε ἀῑΠετεηί ποίες; 

οτ, ἴο Ρυέ ἴξ ποτε Ρ]αϊπ]γ, ἴπαί α ἀϊπετεπος ἵη ἴπε 5ἱζε οἱ {πε 

οοηίαϊπεά Ιπίετναὶ πεσεβσατΙ]γ Ἱπορ]ῖες α ἀϊπετεποε ἵπ {πε «οη- 

ταϊπίης ποῖεδ. 6 Ἠοὶά εαια]]γ, ΡΥ αἱπιρ]ε οοπνετκίοη οἱ {εΠῖς 

Ρτοροβ!οη, επαί ἀϊβετεηί ποῖίες πηαςί Ῥουπά ἀῑβετεπί Ιπίετνα]ς, 
ος ἴλαί α ἀϊᾷετεποε ΙΏ ἴμε οοπίαἰηπῖης ποίες πεοεςςατῖ]γ Ιπρ]]ες 
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α ἀϊβετεηοε ἵη {πε αἶτε οἱ {πε οοπίαϊπεά Ιπίετναίς. (οπ5δαπεπ!Ιγ 
Ά Ῥτορετ ποπιεπο]αίατε ν]] αἶνναγ5 ΕΠΙΡΙΟΥ {ἴἩε 5απΠ1ς {6ΓΠΙ5 {ο 

ἀεποίε {πα ροῖηί5 Ῥομπάῖηρ {πε 5αππε πιαρη]έαάες οἱ Ιπίετνα]ς; 

απά υ]] αἱναγ5 επιρἰογ ἀῑπετεηί {εγπς γ/Πεη {πε Ῥουπάεά 

Ἰηίετνα]5 ατε υπεφμα!. 

|. το. Ματαιατά τεαἆς τεθέντος {ΟΙ κινηθέντος οη ἴλε στουπά 

εἶναι Τε 15 ππεη 9Π6 Ρο5!ΐ5, ποί ΨΠεη ο0Πε «Ἠαθηῃσες, οπε οἱ {πα 

Ροβδῖρ]ε Ιπίεινα]ς Ῥείνεεη {πε 1 Ιεπαπαδ απἁ Μεςδε (παί α 

1Ιεμαπιας τες]. Βαΐ {πε 5εης5ε {5 ταίμετ {Πΐ5: ΤΠε οΡ]εσίοτς 

ατρε {λαί Ὀείνίεεη ΑΏΥ «νο ποίες {πετε πιιςί Ῥε Ῥαΐ οπε Ιπίετνα]; 

1{ Επ]5 Ιπίετνα! Ῥε οΛαλρεᾶ, ἴπεπ ἴπετε πημςί, 5αΥ {ΊεΥ, θε α οὔαυρο 

οί ποίες αἱ5ο. 

Ῥ. 1968, 1.2. ἜΤΠε αἀά[ίοη ΟΓ λιχανός ἵ5 ΡρεΓΠαρς ΠΠΠΕΟΘΕΒδΑΙΥ; 

κληθῇ παὶρΏί δίαπά ὮΥ Ι{δε]{ {ο ΄τοοεῖνες {πε ΠαΠηΘ.᾽ 

1. 3. ῬτοβαΡ]γ 5 ἶ5 τὶσΏί ἵη οπαΙ (Πρ τό. 

1.5. ΤΠε φεπίεηοε τὰ γὰρ ἴσα τῶν μεγεθῶν τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι 

περιληπτέον εἶναι 5 ἴπε 5Ιπιρ]ε ϱΟΏΥΕΙΦΕ ἵη 56Π58, {ποισΏη πο 
ἵΏ {ΟΥΠ1, Οἱ δεῖν γὰρ ἑτέρους εἶναι φθόγγους τοὺς τὸ ἕτερον μέγεθος 

ὁρίζοντας. Ἐοἵ ἴπε {ΟΓΠΙΕΓ δεηίεηοε Ξ-΄ ε(σα] Ιπίετνα]ς 5Ποι]ά Ῥε 
Ῥουπάεά ὮΥ Ιάεηίϊσα]]γ-παπιεά ποίες΄᾽Ξ΄πο ποίες 5Ἡοι]ά Ἠανε 

ἀϊΠετεηί παπηες ππ]εςς {16Υ Ῥουπά απεαμα] Ιπίετναϊ]5΄Ξ-'πο ποίες 

ατα τεα]]γ ἀῑΠετεηί απ]εςς {Πεγ Ῥουπά απεφια] Ιπίετνα]ςΞ-έαἲ] 

ἀϊβετεηί ποίες Ῥουπά απεφια] Ἰπίετναίς) νο] ἶ5 ἴπα αἰπιρ]ε 
«οΏνε:ςε οἱ ΄ α]] ποίες (παί Ῥουπά απο μα!] Ιπίετνα]5 ατε ἀῑπετεηί 
ποίες. 

1.9. Ῥείοτε ἀεα]ϊηπς νυν] {πε οτἱρῖπα] Ρτοροδίίοη οἱ (Πε οἳ- 

]εοίοις ΑτδέοχθηΏις ἀΐδροφες οἱ Ίέ5 «οηΏνείδε ΡΥ ΙἸπβίσίίης {αί 

ἴπε εδεη({]α] {εαίιτε οἱ α ποίε 5 Ιί5 δύναμις, απᾶά ἴλπαί ΏηΟΙΠεΠ- 

οἰαίατο σαηποί ονετ]οοῖς {πε ἀῑςειπείίοη Ῥείννεεη έπε ηοίες α απά 

6 ἵη {Πε 5εα]ε 
Ἱ Ῥν | 

ΕΞΞΞΞ σολ στο πι πυ. 

ΝΏΕΏ {Πεγ ατα Ἠεδε απά ἨΝείε, απάἁ {πε ποίες5 ἆ απἁ ε ἵη ἴἶα 

5οα]ς 

ΨΊεη {Πεγ ατε 1. Ιςπαπα5 απά Ῥαταπείθ. 
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Ι. 14. 1 τεαά ἔν, τὸ {οί ἐν τῷοξίπε Μ595. 

1. 16. ὅτι δ οὐδὲ τοὐναντίον κ.τ.λ. Ἡανίης ἀϊδροςεά οἱ (πα 

οοηνει5ε Ατϊσίοχεηπις ἵπτης {ο {πε οπἴρίπαὶ Ρτοροφ!έίοη, υ]ς]ι 

τεηιῖτες α 5ρεεῖα] τε[αίαιίοη; {ογ {πε νο Ρρτοροδίῖοηπς ατε 

τε]αίεά {ο οπε αποίµετ α5 α [πϊνειςδαΙ ΑΠιτπιανε απἀ Τέ5 5ἶπιρ]ε 

«οΏνεῖςε; απά {πε {α]5Ιίγ οί οπε ἆοες ποῖ Ρτονε {πε {αἰ]δίιγ οί 

ἴπε οίμετ. Ατϊδίοχεπις Ίας {ο Ῥτονε ποί οηΙγ ἴαί ΙπεαιαΠίγ 

ἴη ἴπε οοπίαϊπεά Ιπίετνα]ς ἶ5 ποῖ {Πε 5οἷε στουπά {ος ἀϊςξαηριϊςμίης 

ποίες ΒΥ πατηε, Ῥαΐ αἶδο τ]αί Τὲ ἶ5 πο 5υΠεῖεηί ρτουπά {ος ἀοῖπς 

5ο αἲ αἲ]. Ἠίς ατριππεηίς αἴε ἴνΟ: 

ἐΊπ ἴπε Πτςί Ρ]αοςε, 1 γοι Ιηδίδέ,οη Πανίηςσ ἀῑΠετεπί πηαπηες 

νπετενετ ἴπετε ἶ5 α ἀϊΠετεποε οἱ Ιπίετνα!, Υοι υγ] τεαυῖτε απ 

ΙἹπβηῖίε νοσαβι]ατγ. ΤΠε νοῖςε, {ος εχαπιρ]ε, ΠΙαΥ πηα]ε 1ΐ5 5εεοπἀ 

τεδίΐης Ρ]αςε ἵη ἴηε Ρρᾶδσασε οΓ {με {είτασ]οτά αἴ αΏΥ Ροῖηί Ῥείνεεῃ 

ἃ 5επι!ίοπε ἄΡβονε {Πε Ἠγραίε απά α ἴοπε Ῥε]ονν (Ἡε Με5ο. ΤΠ6 

ΏατηΡετ οἱ 5αεἩ Ρροῖπίς ἶ5 Ιπβπίίθε. Λε σα] (πεπῃ αἲ] 1 επαπας, 

Ῥαΐ γοι πο Ιηδῖςί {Παί α ἀἰβετεησε οἱ Ιηΐετνα] ἀεπιαπάς α ἀῑΠετ- 

εηποε οἱ παπηε γη] τεαμῖτε απ ΙΠΠΠΙΙΥ οἱ παπηες. ῬετΠπαρς γοι 

νη] ΟλΙπ]ς ἔαί (5 ἶ5 {πε αΠΙΡΡ]ε οἱ α οαςι]ςί; {Παί α5 α πιαϊίετ 

οἱ {αοῖ ἔητεε ἴετηις γγοι]ά ἆο, οηε {οχ {πε Ἐπ]ατπιοπίς ΤήεΠαπας, 

οπε {ος {πε (Ἠτοπιαίϊς, απἀἆ οπε {ος {πε ὨὈἰαίοπῖο. Βυίΐ Τε ἶ5 πο 

αυἱρβ]ε. Έοτ οοηδἰάετ 5εΓῖοΙδΙΥ (ὡς ἀληθῶς): ἀῑΠετεηί 5εμοοῖ5 

ος ἐπεοτίσίς αδθῖση ἀῑπετεηί Ῥοδίΐοης {ο {πε Ιᾳελπαπί οἱ (λε 

ἀϊΠετεηί επετα; απά ἴπετε ἶ5 πο εατίΒ]γ τεαςοη {ος ϱ]νίης οπε”5 

αάλετεηποε {ο οπε οἱ {πεςε 5εποοίς ταίπετ {Παπ αποίµετ. Τακε 

α δρεεῖα] «.5ε. Φοππε ἰπεοτίσίς Ἰοσαίε ἴπε Ἐπλατπιοπίς 1 Ιεμαπα5 

αἲ νο ἴοπες Ρε]οιν {Πε Ἠεςε; 5οπιε Ρίαοε Τί α Πε ΠἨϊσμετ. 

ΒΗΡΡΟΘΙΗΡ, ἴἨεῃ, {Παΐί ννε ενεη υνεηί 5ο ατ ΨΙἩ γοι ας {ο τεςίτ]οξ 

λε {ετπι 1 εΠαπις {ο {πε Ἐπ]λατπιοπίς Ι19ῬαΠΙ15, νε 5Που]ά Ώανε 

1ᾳδί {Πε 5απηε ἀῑβιοι]ίγ αραῖη. Έος Ἠετε ατε {νο πρρετ ρ8δδίης 

ποῖίες, ΟΠ6 {νο ἴοπες Ρε]οή ἴπε Μεςε, απἀ οπε α Ητί]ε Πρῃες; 

ΡοϊἩ οἱ {ηεπη {ο {πε εατ σῖνε απ Ἐπλατπιοηίς 5σα1ε, 5ο ἴπαί Ῥοίμ 

Ἠανε εηια] εἰαῖπης {ο {Πε παπ]ε οἱ ΓΙομαπας: γεί ἴΠεγ Ῥουπά 

ἀπεφμα] Ιπίετνα]ς {Τοπι {πε Μεςε, (Ἡετείοτε, οἨη γοις {Ἠεοίγ, ἴπε 

οπε Ώαπῃε 1] ποί αΡΡΙΥ {ο Ροίμ. 

έΤπ (με 5εοοπά Ρίαςε, γουτ ἀεπιαπά ἵρηποτες {πε {απάαπιεπίαί 

εΠαταςίετ οἱ 5εΠ5ε Ρετοερίίοη ΥΨΠΙΟΠ, αὈσίταςίϊίηρ {τοπα {ηε Ρρείίγ 

ἀϊδαηεί]οης οἱ απαπ/{{γ, ]οο]ςς {ο πε ςΙπι]ατίίγ οἱ {Πῖηςς (μτουρ] 
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ΑΕΙΡΤΟΧΕΝΟ5 

1Πθῖτ Ροββεβδῖοη ΟΓ «ΟΠΊΠΙΟΠ απαἡ(ῖε5. Της {νε Ιαχίαροςίϊίοη 
οἱ {νο 5πηα]] Ιπίετνα]ς Ῥτοάμοες 9η {Ἡε εαί απ Ἱπιρτεδδίοη ΟΕ 

α οετίαῖη 5ο2ή{, ν’ΠῖςὮ τεπηαῖης {πε 5απΠς νλαΐενετ ἴ]α εχαοῖ 5ἶζε 

οἱ {ηε Ιπίετνα]ς πιαΥ Ῥε; απάἆ οηε ε5ες {Ἡε ρεπετα] {ετπι Ῥγοπαπι 

{οτ {Π]5 ]αχίαροδΙΠοη. ἘΒπί οἨη γοιτ Ρτϊποῖρ]ε, οπε ας πο τὶρηῖ 

ἴο ΕΠΙΡΙΟΥ {Πῖ5 {ΕΤΙΗ, 5ἶποε Ῥγεηπα ατε οἱ ἀῑ[Πετεηί δἵτες. βἰπα]ατ]γ, 

οπθ Ὠα5 πο τὶση{΄ {ο 5Ρεαἷς οἱ Ἐπ]λατπιοπίο, ος (Ἡτοππαίέϊς, ΟΥ 

Ὀιαίοπῖς, {ο αἲ] {πεςε οἶαςςες Ιπιρ]γ {Πε Ισποτίηρ οἱ ππαίἰπειηα!ἶσαι 

ἀἰΠετεποες, 1, οη ἴπε οίπει Παπά, νε 4ο αἀπῃῖί α εἶαςς Ῥγοπίπῃ, 

α οἷαςς Ἐπ]ατπιοπῖο, ΝΤΥ ποί αἱ5ο α οἶαςς Ῥατηγραίε απά α οἷαςς 

Τ1εΠαπας 2 Ἐος ]ᾳςδί α5 ἵη {Πε σα5ε οἱ Ῥγοπα γοι Ἠανε α ρεπετα] 

{οαίατα, παΠΩΕΙΥ, α οετίαϊπ οοἴΏρτεδδίοη, απά ας ἵπ εαοἩ Ρεηι5 

γοι ηανε α οετίαίη «λαταςίες «ΟΠΊΠΙΟΠ {ο {πε ρατίϊοι]ατ «α5ες ΟΓ 

Ἱς 5ο Ἠετο γοι Ἠανε α5 ΟΟΠΙΠΙΟΠ {εαίητες {ο δρεοῖες οἵ ἤσιτε 

οἱ {πε {αείταςποτά, (λαί ἶ5, α ρίαη οἱ {ουχ ποίες, ἴμε νο ομίετ 

Ώχεά αἲ απ Ἰπίετνα] ο α Εουτί] ννέἩ {λε αρρετ ας ἰοπίς, απά (νο 
ραςεῖης ποίοθς Ῥείννθεη (επι. 

1.17. Ἐοἵ ἀκολουθητέον ο 1ο Μ55 1 τεαἆ ἀκολουθεῖν θετέον. Τη8 

Ρτεοεάῖπρ 5επίεησε αδεετίς {παί Α ἶ5 ποί α πεοξβΣατγ τες]! οἱ Ὦ: 

ΏΟς, οοπίίημες ΑγδίοχεΏςς, πηιιδί νε αἶ]ον {Παί Β 15 α πεςεΒδαΤΥ 

τεδυ]ί οἱ Α. Ἐπί ἀκολουθεῖν οβηποί ΠεΒΠ ΄{ο αδδετί α ΏΘοΟΕΡΣΑΣΥ 

ἀερεπάεηςθ.) 

τοὐναντίον ἀκολουθεῖν Ξ-΄ ἴλο ορροςῖίε οτἀετ οἱ ἀερεπάεπορ.᾽ 

1. 21. ὡς ἀληθῶς .. . ἐν ἑκατέρᾳ τῶν διαιρέσεων. Ἰ Ἰανε 
ἱταηδροδεά {Πῖ5 ρᾶδδασα {Τοπ 5 υπίπίε]]]ς]δ]ε Ροδίοη α[ῃετ 

διαµένειν Ιη Ρ. 149, 1.1. Ίπ Ιί5 ρτορετ Ρίαοε Τε ἶ5 πιοδί 5ετν]οεαΡ]ε 

ἵη αηςνετῖηρ {Πε οετίαίη οὈ]εοίῖοη {]αί {ο {α]]ς οἳ αΏ ΙπβΠΙίΥ ος 
1ΙεΠαπ! 15 πἹεΓε σα5ι5ίΥ. 

Ῥ. 1969, Ἱ. 2. Ἶτ ἶ5 αωΙίε ΠΠπεςΘΞΦΑΤΥ {ο Ἰπβετί γη Ματαιατά 

απά Ἰλεδίρηα] οὐ πάνυ ῥᾷδιον συνιδεν. ὥστε ΠΙΑΥ νετ; νε]] 

Ιηίτοάσοε α οοπο]μδίοη Ῥγεδδεά αραϊηςί 4η αἀνετδαγ ἵπ ἴπε ΓΟΓΠὰ 

οἱ α αεδίίοη. 

1. 13. λέγω δέ ἶ5 ρατεηἰπείϊοα], απἀ τιθεῖσα αρτεες υηἩ ἐκείνη 
απά σίαπάς ἵη αΡΡοφΙ(ίοηΏ {0 εἰς ὁμοιότητα .. « βλέπουσα. 

1. 14. 1 τεαά ἕως {ΟΙ ὡς ἵη Ἱ. 14, απά δὲ εἶδος ἕως ἄν {οι δε ἢ 

διέσεως ἄν ἵη Ἱ. 17. ΈἘος έως ἵη {με 5εη5ε ΟΓ ΄ {ο «ΟΝΕ αἱ «α565 ἵπ 

νΠΙς] ̓  ορ. Ρ. 141, Ἱ. 1. 

1. 16. πυκνοῦ τινὸς φωνή. 1 ἴπε τεαάϊῖης ἶ5 οοιτθοί, πυκνοῦ 
25ο 

μμ.  τ..- 



ΝΟΤΕΣ 

τινός τηὰςί Ὁς «οησίταεᾶ ας α ρεηϊενε οἱ (πε πιατετῖα]: «α νοῖος- 

π{ίεταηςε «οηβΙ5δηρ ἵη α ΟΟΠΙΡΓΕΡΣΙΟΠ,᾽ 1.6. 1ῃ α 5αςςθδδίοη οί 

ε]ο5ε-]γίης ποίες. 

1. 21. 1 Ιηδετί µένειν αἴἴεί συμβαίνει. 

Ῥ. 140, ].ο. Ἐϊπαγ, Ατκίοχεπας 5Πονη5 4 ραῖραδ]ε αὈφιτά[ίγ 

ἔμαί ννου]ά τεςα]ί {τοπ {πε αοοερίαποε οἱ {εΠῖς Ῥτϊηοῖρ]ε---ἔπε 

αὈκδυτάϊίγ οί οπε ποίε Ῥεατίησ ΠΟΤΕ ΏαΙηΕς ἴΠαη Ο0η6 ἶπΠ ΕΠθ 564ΠΊΕ 

5εαῖε. Ίη ἴπε βτ5ί ρίαοε ]εῖ 115 ἴαϊε ἴννο εαιαὶ Ιπίεγναίς Ιπ 

5αοςεβδῖοη; {0Γ Ἰηδίαηος, ἴπε Ιπίετναὶ Ῥείνεεη ἐε απά ἤ, απἆ 

λος δι 

Ῥείνθεπ Γαπά Ἠ/ ἵη {πε (Ἠχοπιαίῖς 5σαἷε Γ μ--κ---τ--- 
χ. Ἡ 

1 ννε Ιηδίσί οη αδίηρ {Πε {ετπς Χ απάἀ Υ υπ]νετςα]]γ {ο ἴπε 

Ίούνετ απά Πΐρμετ ποῖες οἱ απ Ιπίεινα] ο ἐπί αἴτε, ἴε Γ οἱ ἴπε 

Άβογε 5εα]ε ν]] Ρε Ῥοιμ Χ απά Υ. 

Ιω {πε 5εεοπά Ρίασε, Ιεί 5 ἴαΚκο {νο ππεαιια] Ιπίεγνα]ς, {πε 

Ιπίετνα] Ῥείνεεη εαπά Γαπά {]αί Ῥείνεεη Γαπά 6 ]π {πε ]αίοπ]ς 

ανά. Μ Ν 
| Αδνως ὁ . Τ 1 

5σαἷθ μωασι------- Οµπ {πε ρεϊποῖρ]ε απάετ εχαπηῖ- 

ἄ-  Ἐ 

πβΙΙοη, ΙΠᾷ5ΙπΙςὮ α5 {Πε ηαπηες ἱσηΙίγ πο {αποίῖοη ΟΥ Ιπίτίη- 

οἷο αμα]ίῖες οἳ ποίες, Ὀμί ΠιετεΙγ α 5Ρρα08 τε]αίοη Ῥείνθεη 

ἵννο Ρροῖηί5 νΏοςε οπ]γ απαΠίγ ἶ5 ελαί {Ἠεγ αἆτε 5ο {αχ Ποπι 0π6 

ΑΠΟίΠΕΣ, ΕΝΕΓΥ 5Ι6Ὦ ηατηε οἱ α Ροῖηί πιαδέ οοηποίε 1ΐς5 τε]α{ίοη ἔο 

αποίΠετ Ρροῖπί αἲ 5οπηε εετίαίῃ ἀῑδίαποε; απἀ «αηποῖ Ῥε επιρἰογεά 

ομΐ5ῖάε (λίς τε]αίίοη. Τῆας ενεΓγ «παηρε 1η ἴε 5ἵτε οἱ 4Ώ 

Ἰπίετνα] νυ]] ἀεπιαπά α πει’ Ραϊτ Οἱ ηοίε-ΏαπΠε5. Ἠεποο ἵπ {με 

Ῥτεδεηί «α5ε {ηἩε Ιπίετνα]ς Ῥείπεεη ε απᾶ 7 απά Ῥείψεεη 7 απά 

6 νη] Ῥεατ (νο ἀῑδιιποί ραῖτς Οἱ Π8Πηες, 58Υ ΧΥ απά ΜΝ; απά 

 νΏ] Ῥεατ νο ΏβΊηες, Υ απά Μ. 

Ῥ. 141. ]. 1. Ίη ἴμὶς ΡραταρταρΏ νε Ώανε αποίπετ εχρος!ῖοη οί 

ἴπε σεπετα απά ἴπεῖτ ΄θμαάες. 9εε ΓΡ. 116-118. 

Ῥ. 142, Ἱ. 23. Τηε πι]βδῖηρ ποτάς Ώανε ῬθεἨ Ἰγε]] 5αρρ]εά ὮΥγ 

ἡεδίρλα]. 

Ῥ.148.1.13. 1 Ώανε Πε]ε ἆοαλδέ ἐλλαῖ ἵνα 5Ποι]ά τεαἆ λεκτέον {ΟΥ 

δεικτέον. {Ρ.Ρ. 147, ].25, ππετε α]] πε Μ55 τεαἆ λεκτέον Ιηδίεαά 

οἱ {πε Ρ]αΙΏΙγ πεοξΞΞΑΣΥ δεικτέον. 
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1. 18. ἀγωγῆς: «Ρ. Ρ: 121, ]. 7. ΤΠε τετπῃ ἶ5 πετε εµ5εά, πο ος 

α. ρατίου]ασ ππε]οάϊς βριτε, Ῥαέ οἱ {πε ρεπεταὶ εοπδεοιίῖοη ος 

πιε]οςγ. 

1. το. 1 οπι]ξ {πε γνοτάς οὐ γὰρ διὰ τοσούτων δυνηθείη τις ἄν α5 

α 6]ο55 ΥΠΙοἩ ας ετερί Ιπίο ἔπα {εχί. ΤΠΕΥ ατε πιεαπίηρ]εςς 

ὮΥ {πεπιδε]νες, απά τεᾳιῖτε {πε αἀάῑίίοη οἱ μελῳδεῖν, ο: ἴπε 

Πα; ενεη πΠεῃ {Πας επιεπάθά {ΠΕΥ Ρτεδεηπί α 5ἱπρυ]ατ]γ Ἰνεα]ς, 

απά αἲ ἴηο 5απ1ε πιε νΠΟΙΙΥ πππεσεδδατγ δίαίεπιεπί. ΤΠε σ]ο55 

γγα5 οοσαδῖοποά ΒΥ {πε απαὈἰριΙ{γ οί {πε {ο]]οινῖπρ µέχρι. 

1.29. µέχρι Ἠετε Ξ-΄ πρ ἴο, Ραΐ εχε]αάϊπρ. Τίποτα οἵεη πἹεαη5 

έπρ {ο απά Ιπο]αάϊης᾽ (5εε Ρ. 131, ]. 3). ΤΠε 5αππε απιβὶριγ 

αἰίασηες {ο ἕως. {Ρρ. Ρ. 144, Ἱ. 1, απά Ρ. 140, Ἱ. 4. ΡΕΙΠΕΡΡ, 

Ἠούγενοαχ, 68 5Ἡοιυ]ά τεαἆ ἀδυνατεῖ Πες. 

1. 21. τὸ ἑξῆς οὔτ᾽ ἐν κ.τ.λ. Τῆε παίυτε οἱ πιε]οάγ Ῥτίηρς Τε {ο 

ρᾶςς {μαί (4) 5οπηείΊπιες ἴἩε πεχί ποίε {ο α ρῖνεη ποίε 15 δερα8ταίεά 

{Γοπα 1έ ὮΥγ {πο 5πια]]εςδί Ῥοδδῖδ]ε Ιπίετνα], α5 ἵη ἴπε Ἐπ]λατπιοπίς 
με. 4 Ὃ άόμαν 

5σα]α εθς-πω---- ελ τς πεχί ποῖο 8Ώονο χε ἶδ 7 

(ϐ) Βοπιείϊπιες {Πε πεχί ποίθ {ο α ρῖνεηπ ποίε ἶ5 5εραταίεά {τοπι 

Ιε Ὦγ αηΏ Ιηίετνα] οἱ οοηδΙἀεταδ]ε δἵσε, α5 {ος Ιηδίαπος ἵη {Ἠθ 5αππς 

5οαἷε ἴἩε πεχί ποίε αΏονε Γΐ5α. (6) Βοπιείῖπιες α «οηδεομέίνε 
Ῥτορτεβδίοη πΊονες ὮΥ εαια] Ιπίειναίς α5 ποπ Γ {ο ὁ ἵηπ {πε 

πιο ας 

Ὠιατοηπῖς 5οα]α τετ ος ς. (ὔ) Ῥοπιείπιες 
ε εἘ 
λα 

α «οηβεοιέῖνε ΡτορτθδοῖοΏ Πηονος ΒΥ πεαμα! Ιπίειναί5 α5 ποσα 
. πο κος στ 

{ιο ὅ ἵπ ἴπο (ϱΠἩτοπιαίο 5οαἱε Εῴ--τε-οτωςξξξ 

(οπδεςπεη!]γ, {με έταε οοποθρίίοη οί οοπ(ϊπυΙίγ ἶ5 ποί ἀετῖνεά 

ποπη {Πε ποίῖοης οἱ {πε πἰπίππαπα, {λε εααΠίγ, ος (πε ΙπεφιαΠίγ 

οἱ Ιπίετνα]ς. 

Ῥ. 144, Ἰ]. δ-ο. Αίετ πιο] Πεφίίαίίοη Ι Ώανε αεοερίεά Ματ- 

ᾳατά’5 τοαᾶῖης, ἔποισΏ 1 Ῥε]ίενε Ἠὶς Ιπίετρτείαίίοη οἳ Τε {ο Ῥε 

αιπΠία εἴτοΏθος5. ΈΤῃε ἀϊ[ιοι]ίγ Ίες ΙΠ {πε σεη]ῖνε τοῦ προειρη- 

µένου ἀριθμοῦ: {λε 6επετα] ατραπηεηί ἶ5 οἶθατ. 1 νε αἀπιῖί ἴ]λας 
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ἴπα πιαχίπχαπι ΏύπηΡετ ὮΥ νΏῖοὮ εε ἀῑδίαηςε 4 3 «απ δε ἁῑνιάεά 

ἱ5 {ου 

ἀἱ ΄ 2 
4 ! Ι | δρ 

τ ἶ5 εν]ἀεηί {ναί {πε ροῖηίς 4, αχ, }, 2, ὃ ατε οοηδεευ{νε, απά 

αἁπηῖε οἱ πο Ιπίεγπιεάϊαίε Ροῖηίς οἱ 5εοξῖοῃπ. Ατςίοχεπις τείετς 

ο ἴμεςε Ρροῖπίς 4, 1, 1, 2, δ ας ΄ἴπε ποίες {παί Ῥουπά {τασίῖοη5 

ΟΕ ἴπε ςα]ά πυπηρετὸ Ματαυατά Ιάεπίίβες ἴηε παπ]ρετ ντα ἴπε 

ἀῑδίαποε «43, απά τερατάς τοῦ προειρηµένου ἀριθμοῦ α5 α ρατίϊᾶνε 

φεπῖνε. ῬἘπῖ, ἴο {ακε {πε αΏονε Π]αδίταίϊοη, ἀριθμοῦ ενἰάεπ{Ιγ 

τείετς ποί {ο {πε ἀῑδίαποε 43 Ῥαϊ {ο {πε παπιθετ {ους ὮΥ υΥπΙςοἩ 

Τ{ ηα5 Ῥεεπ ἀῑνιάεά. Έοτ ἴέ νιου]ά ποῖ Ῥε ἴταε {ο 5αΥ ἴπαί {πε 

Ροῖηίς πυΠπῖομ Ῥουπά ρατίς οἱ {πε 5αἱά Ιηπίετνα] ατε «οηδεςπ(ῖνε; 
4, γ, 3 {οτ εχαπιρ]ε Ῥουπά Ρρατίς οἱ 1, απάἀ ατε ποῖ «οησεου{ῖνε. 

Ίλε πιαςέ ἰπετείοτε απἀετείαπά ἴπε Ρρατηῖνε ρεπῖῖνε τοῦ 

διαστήµατος ΥΥΙἩ µέρη, απά Ἰπίετρτεί τοῦ προειρηµένου ἀριθμοῦ α5 

ἐπανῖηρ (Πε σαἷά ηιπηρετ ας ἀεποπιϊπαίοτ. Το τεστ αραῖη {ο 

ουχ Π]αδίταίίοη, ἴἩε ννηο]ε ρΏταδε τοῦ προειρηµένου ἀριθμοῦ µέρη 

τοῦ διαστήματος νου]ά πιεαη “{ταςίίοης-οί-έοατ᾽ (ος ΄{ουτί]ς Ἰ) ’ ος 

ἴπε ἀϊδίαποε 43. 

]. 18δ. 1 τεβά λαμβανέτω {ΟΙ λαμβάνεται οἱ ἴπε Μ.5, ας ἴπε 

πα]άά]ε νοῖοε ἶ5 οαῖ οἱ Ρίαοθ. λαμβανέτω ἵ5δ ρατα]ε] ἴο ἐκμελὴς 

ἔστω ἴλαί Ιπηπηεα[αἴε]γ {ο]]ουνς. 

.. Μεῖδοπι νῖςῃεά {ο τεαά µηδέτερον {ΟΙ µηδέτερα. Βυιΐϊ Ματαιατά 

Ροῖπίς οί ἴμαί εας]ι αἰίετπαίῖνε Ίετε τε[ειτεά {ο εοπιρτεμεπάς 
ἴννο τε]αίῖοης, ἴποςε οἱ ΑΠΥ Ρῖνεη ηοῖε {ο α οργίαϊη ποίε αΏονα 

Τε απά {ο α οετίαῖη ποίῖε Ῥε]ουν 1ξ. ο. 

1. 2Ο. οὐ δεῖ δ᾽ ἀγνοεῖν κ.τ.λ. Ἐος Ἱηπδίαηςε, {πε 5εα]ε 
--Ὁ----- τ ' 1 ] -- 
ΕὔεαΞτκτωξτ--τ τί -τ 

οὔεγς {πε αΡονε Ίαν; γεί Τε ἶς ΠΠερ]ήπιαίε, Ῥεσααςε 1 ν]ο]αίες 

ἴπε Ίαυν οἱ {πε {είταςποτά {παί {πε Ιπίετνα] Ῥείνεεη ἴπε Ίονγετ 

Εχοά ποῖε απά {πο Πτςί ραδ5ίηΏρ ποίε πιαςδί πενετ Ὀε στεαίετ {Παπ 

ελαί Ῥείννεεη {πε νο ρᾷδδῖης ηοῖες. 

Ῥ. 145, Ἱ. 5. δεῖ γὰρ τοῖς κ.τ.λ. ΤΠε Ίαν οἱ ἴπε 5εᾳµεποε οί 

εείτασποτάς ἶ5 α5 {οἱον5: ἴπννο {είταςμοτάς Ῥε]οης {ο {πε οπε 

5οα]ε εἶίπει 1 {ηε ποίες οί οηΏηε {ΟΓΠΙ 5οΠΏς ΟΠ6 οοποοτά νη(Ἡ {πε 
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οοττεδροπάἶης ποίες οί ἴε οίμετ, ος Ἡ ἴλε ποίες οἱ Ῥομ ἔοσπα 
α οοποοτά νίἩ {πα οοττεδροπάῖΏρ ποίες οἱ α ἐπῖτά (εἰταςηοτά 

οἱ νΏ]οἩ {πεγ ατε Ῥοί] αἰ]κε οοπΙπμαίΙοης, Ῥι{ ἵπ ορροβίίε ἀῑτες- 

Ποης, οης ἀρατά5, οηπς ἀονηνατάς. 

Της, η ἴπε (τεαίετ (οπηρ]είε ΘΥδίεπι (5εε Ιπιτοάισοίοη Α, 

ὁ 29) 

| απ ια] αἱ 4- 

{Πε ποῖες οξ ΑΠΥ οηε {δίταςλοτά {ΟΓΠ1Π 50ἵΙΏΕ οπθ οοποοτά (ΕουτίἩ 

ο; ΕΠΙ ο: Οείανε) νΠίἩ {πε «οττεδροπάϊηρ ποίε5 οἱ αΏΥ 

οίἩοτ, 

Αραἶηπ, ἵη ἴε Τ,655εΓ (οπιρ]είε ΟΥ5ίεπι (5εε Ιπίτοάμείίοη Α, 

ὁ 29) 
Μεςθπ ΘΥΠΕΠΙΠΙΕΠΟΠ 

1 Εωὰα- 
Ἠπγραιδῃ 

ντο πω 
ϱ οὌστοο-ᾱ 
[δπέ----ῶ-----εν στ 

ἔπε εοττεβροπάἴηρ ποίες οἱ {πε Ἠγραίθη απά Μεςῦτπ {είταςποτάς 

{οτπι Ἐουτίῃς ν(Ὦ οηπε αποϊΏες; ἃ5 ἆο αἶδο {πε οοττεδροπάΐπς 
ηοίθες Οἱ {πε Μεςῦη απά ΡΥπΠεπΙπεπόη {είταςποτάς. ῬΒυαί ναί 

αδοιί ἴπε Ἡγραίόη απἀά ΘΥΠΕΠΙπΙΕΠΟΩΠ {εἰταςμοτάςὸ ΤΠεγ 

ενἰἀεπί]γ Ῥε]οηΏρ ἴο {πε οηε 5οα]ε, απἆ γεί {πε ποῖες οἱ οηε 
ἆο ποί {οτπι α οοποοτά γἩ {πο οοττεδροπάϊηπᾳ ποίες οἱ ἴπε 

οίμετ. Ἠετα ἴἩε φεοοπἀ εἶαιδε οἱ ἴπε Ίαν αρρᾗε. Τηθ 

Ἠγραίθη απἀά ΘΥπεπιπεπόη {είταςποτάς τε ῬοίἩ οοπίπποις 

νηὮ {με Μεςθη, Ῥαί ἵπ ἀῑπετεπί ἀῑτεοίῖοηπς (μὴ ἐπὶ τὸν αὐτὸν 

τόπον), οπε Ἰγίηρ Ῥε]ουν ἵξ απἆ οης 4ὔονε, απάἆ ἴἩε ποίες οί ἴπε 

Ἠγραίθη απἀ ΘΥΠΕΠΙπΙΕΠΘΩ {ΟΓΠΙ οοποογά5 νψίἩ {πε οοττεδροπά-- 

Ιηρ ποίες οξ {με Μεςθη. 

1.9. Ματαιατᾶ, {ο]]οιγεά Ὦν Ἰλεδιρμα!, υτοηρ]γ αἰ]ιετεᾶ τὸν 

αὐτὸν τόπον ἴο τῷ αὐτῷ τόπῳ, απᾶ διρροδίηρ Τε ἴο τείετ ἴο πε 

οοἰπείάεπος οἱ {πε οχἰγεπι]εῖες ο οοπ]ηποί {εἰταςλοτάς Ρτοροδεά 

{ο οπα]ΐζ {Πε µή οἱ Ἱ. 8. 

1, 11. 1 16 αποετίαίη γνηαί ατα ἴΠε οἴπειγ οοπά{οης οἱ {πε 

Ἱεριήπιαίο 5γηί]εςίς οἱ ἐεἰταςποτάς, ἴο πο, Απϊσίοχεηις Ίετε 
254 

Ἵο νο Ἡοο πο στ μμ τσ  Ἅ πο... ο. Απ ὔτ- 



ΝΟΤΕΣ 

α]]αάες. Όπε πιαΥγ ρετηαρς Ἠανε Ῥεεη α οετίαϊη οτἀάει ἵπ ἴλε 

επιρ]ογππεπί οἱ εοπ]αποίῖοη απά ἀϊδ]αποίίοη. Τῆας {πε 5οα]ε 

2 εν Εν ον ν 
τος - -- 

5 

 Ἔη ο ο -- 

πιῖσηί Ῥε τερατάεά ας Περίῆπιαίε, Ώεσαιδε {πε οοπ]αποίίοηῃ απά 

ἀϊδ]απείίοη ἆο ποῖ οσοςτ α[εετηαῖε]γ. 

1.15. Τηε Μ55 Ἱετε τεαά ἀλλ᾽ ἐν µεγέθει ὥρισται, νΏῖς] 1 Ώανε 
εοττεςίεά {ο ἀλλ᾽ ἑνὶ µεγέθει ὡρίσθαι. ὠρίσθαι ἶ5 τηε ἱπβηϊεῖνε αΐτετ 

δοκεῖ, απ νη(Ἡ παντελῶς ἀκαριαῖόν τινα ΟΠε τερεαῖς ἔχειν δοκεῖ τόπον. 
Ματοιατά τεαᾷς οὐκ ἔχειν δοκεῖ τόπον ἀλλ᾽ ἢ εἰ µεγέθει ὥρισται, ἢ 

παντελῶς ἀκαριαῖόν τινα απά ἰταηδίαίες αὈςατά]γ ΄5εεπι οη]γ {ο ἴαῑκα 

Ρίασε πἩεη {Πεγ ατε ἀείετπιϊπεά ἵῃ πιαρη]αἀἆς, ο: αἲ 4ΠΥ ταίε 

οπ]γ ἵῃ α ἨϊσηΙγ Ππηίεά ἀερτεε. ΟΕ «οΙΙ5Ε ἔχειν τόπον ΠΊΕΔΏ5 

το Ἠανε α Ίοσις οἱ νατια(ῖοη. ΤΠΕ 5απιε πιὶςοοποθρίοη μΠάεί- 

Πες ἨΓεςίρ]α!’5 τεαάϊπρ οὐκ ἔχειν δοκεῖ ἢ παντελῶς ἀκαριαῖόν τινα 

τόπον ἀλλ᾽ ἢ εἰ τὰ μεγέθη ὥρισται. 

]. 1Ο. ἀκριβεστάτη κ.τ.λ. ἈΝοίε Ατἰσίοχεπις᾽ τεοορηϊοη Οἱ 

ἴπε (ταίἩ ἴπαί ἴπε ἀείεγπιΙπαίϊοηπ οἱ αἲ Ιπίετνα]5 ποαςί ἵη {πε 

Ἰαδί τεςοτί {αἱΙ Ῥαεἷὶς αροω {πε εἰεπιεηίατγ τε]αίῖοης οἱ ἴπε 

οοπςοΓά5. 

δ', ἀε]ειεά ὃν Ματαυατά, ΠΙαΥ Ῥε αΏ εχαπιρ]ε οἱ ἴἩε δὲ ἀποδο- 

τικόν. 

]. 22. τῶν δυνατῶν. Ιπίετνα]ς 5πια]]ετ ίπαη 5επη]ίοπες σαηποί δε 

ἀεϊετπιῖπεά ὮΥ οοησοτάἆς. Έοτ ἴπε Εουτία οοηφίσί5 οἱ ένο απά 

ἃ Τα] ἴοηες, ἴπε ἘΕΠτΠ οἱ ἔπτεε απἆ α Ἠα] ίοπες, απάἆ {πε Οσίαναε 

οἱ δῖχ ἴοπες; απά πο τερεβΒίοη, αἀάῑξίοη, ος 5αὈίταςξίοη οἱ ἴμεςε 

ΏστηΡεσς υ]] ]εαά {ο αηΥ {τασίῖοη 5ππα]]ετ (Παπ α Πα]. 

]. 23. ἐπὶ τὸ ὀξὺ κ.τ.λ. Τ 1 Ῥε τεαιῖτεά {ο αδοετίαῖη ὮΥ οοποοτάς 

ἔπα ποίε {λαί [ες {νο ἴοπες Ῥε]ον (0, {πε {ο]ονίης ν] Ὃε ἔἶε 

Ῥτοσεςς: 

ε 
τε 4) 

τω Ἕ 9 δὲ εξ 
μακα ρά 

Εέσ---τ-- σας 

«/ 
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Τ1ς6 ποῖς {]ιαί ες {νο ίοπος αρονε (2 15 αδεετίαϊπεά (πας: 

Θ 
-... 

πο 5ο 
- σα . 8 ς 

ϱ Ὁ 
Γ--έ- μα ρ ε---ε-- τος Ἔτ ο] -ς-----σ 2 

Ῥ, 146, ]. ς. γίγνεται δὲ καὶ κ.τ.λ. ΤΗΐ5 ἱ5 ενἰἀεηί, 1 ἵη ἴπε 

Ω. ερ 
1 

ἘουτίἩ ε Ἕρεαιες, τς νο ἀείειπιῖης ἴλο ἀῑίοπε Ῥείνεεη 

α απά Γ Ὁγ «οπεοτᾶς Ν6 Ἠανα ἵη 5ο ἀοΐηρ αἶσο ἀείειπηϊπεά ὮΥ 

σοπςοτάς {Ἡς δεπἰίοπε Ῥοίνεεπ ἑαπά ᾗ Έοτ εἶςβῖνεπ ἵη οοπεοτάἀ 

νι ᾱ, απά Γ Ἠᾶς πο Ῥεεη ἀείετπιίπεά ὮΥ εοποοτά νήῃ α; 

οπά ε απά Γ ατα {πε Ῥουπάίηρ ποίες οἱ με δεπι/{οηθ. 

. 2Ο. πότερον δ) ὀρθῶς κ.τ.λ. Τπε {οἰονήηρ ἵ5 Απκίοχεπις’ 

ἀεπιοηφίταίίοηι ἰπαί α ἘουτίὮ οοηδίςί Οἱ ἴνο ἴοπες απά α Ἰα]έ 

(α ἴοπο Ῥεῖηρ έλα οχοςςς οἱ {πε ΕΠΙΏ ονετ ἴμε Εουτίμ). Τακε 

4τλ 4ἵὮ 4ἵλ 
ολο) καασπαι αμ το σον. 

αδνο ο ο εις πρ 
σσ σσ-σ δ. 

2 ἴοπες 3 ἴοΠεΣ 

σίῃ 

α Εουτί] 6-ᾱ, αηᾶ ἀείετιηῖπε ὮΥ οοποοτάς {πα ποίο 7 {νο {ίοπες 

Ρε]ον; ᾱ, απά ἴλε ποίε ἄν ἴννο ἴοπες αΏονε 6. Τί {ο]]ον5 {παί (πε 

τεπιαίηάει 6-/Ξξίπε τεπιαϊηάετ ἄρ-α Ῥεσααςε εας] οἱ (πεπιξίίπε 

ν/πο]ε Ἐουτί], 6-α, Ιε55 Ὦγ ἴννο ἴοπε5. Νον ίακα ίπε Εουτία 

Άθονε / παπηε]γ Ἆα, απά ἴπε Εουτί] Ῥε]ουν ἂ παπλε]γ ᾷα. Τπετε 
η] πον’ Ιε δἱὰε ὮΥ διάε αί εας] εχίτεπαΙγ οί {πε 5οα]ε ἔννο 

τεπηαΙπάετς, νο πωμςί Ῥε εα ια] {ος {πε ΓεαδοΏ αἰτεαάγ ρίνεῃ ; 

ελα ἶ5, βά-ε, ε-, Άρ-α απάἀ α-Ία ατο αἲ εαμα], Ῥεσαιδε εαοὮ οί 

πει εηπαῖ5 α Ἐοιυσί] 155 ὮΥ {νο ἴοηςς. 

Νον Ἡ ά απά Ἀα, ἴΊπε Ἰουεσί απἀ Ἠϊσ]εςί ποίες οἱ {πε 5οα]ε, 

Ῥε 5ουπἆεᾶ, οὐτ 68Γ5 η] α5διιτο Ἡ5 {Παῖ {Πεγ {οί α «οποοτᾷ. 

ΤΠϊ5 «οποοτά, ἂ5 ρτεαίετ ἴπαηπ α ἘουτίὮη ὮΥ οοηδίταοίοη απἀ 

οῦνίοιιςδ]γ Ιε5ς (απ απ οοίανε, Ιημδί Ῥε α ΕΙΠΗ. ἘῬυαί 5ἵποε 

Παζ-Άα ἵ5 ἴλας {ουπά {ο Ῥε α ΕΠΗ, απά βζ-Ἡ Ὦγ οοηςίταοῖοη 
5 α Εουτίῃ, ἄρ-ῆα πηαςί Ῥε ἴπε ἀἰπετεησε Ῥείνεεη α ἘΕουτία 
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απά α ΕΠΗ: ἵπ οίπετ πνοτάς, α ίοπθ. Ῥμΐ νε Ἠανε αἰτεαᾶγ 56εΏ 

ἴμαί ὃρ-αξ-α-ᾖα .'. Ἀρ-αξ-α 5επηϊῖοηθ. Βιῖ ὮΥ (πε οοηςίτιςΓῖοη 

ε-Άρζξιννο ἴοπες; ἰπετείοτε ε-α Ὀεῖης ἴΏε 5µπι οί ε-ᾱς απἆ Έρ-α 

πημδί Ῥε εα μα] {ο ἔννο ἴοπες απᾶ α 5επΙΙ{οΠΘ. 

Ῥ.147..].4. Τπε Μ55 τεαἀ δύο συνεχεῖς ἔσονται καὶ μὴ ἐν αἱ 

ὑπεροχαί νυηΏ]οὮ Ματοαιατά απά Ἰεσίρῃα] {ο]]ονήτπρ Μείροπα οοττεοί 

ὮΥ «Παπρῖηρ ἔν ἴο µία. Βαϊ (1) πουν ἀῑά (πε ρταπηπια(ἴσα]]γ 

οὐῦνίοις µία «ΟΠῃε {ο Ῥε οοτταρίεά {ο ἐνὲ (2) νυλαῖ 5 ἴἩε 5εης5ε οί 

Ἰηδῖςί]ησ {]αί {Πε τεπιαϊηάετς ἆτε «ποί οπε)2 (3) ίπε ατιῖο]ε Ῥείοτε 

ὑπεροχαί ἵ5 οὐ]εσίϊοπαδίε, α5 {πε πιεαπῖης 5 «ίπετε η] Ῥε {νο 

τεπιαϊπάετς. 1 τεαὰ κείµεναι {ΟΙ καὶ μὴ ἐν αἱ. κείµεναι συνεχεῖςΞ 

ἑ]γίης δῖάε ὮΥ φἷάε, «ἴπ ΙαχίαροςΙ1οῃ.) 

1.9. Τηε αΏδιγά τέτταρα 1η ἴΠῖ5 ἥπε απά ἵπ Ἱ. 15 ατο5ε οί οουΓ5ε 

{τοπη {λε 5οτῖρε πηϊςίαΚίηρ {ἶε ὃ οἱ δῆλον απά {πε δ᾽ Ῥείοτε ὀξύτατον 

{οί παπηετα]ς. 

Ῥ. 148, Ἱ. 1. ΤΠε Μ95 τεαἆ διτόνου' συγχωρεῖται παρὰ πάντων 

κτλ. ἹΜαταπατά {οἰ]ονεά ὮΥ ἸΜεδίρμαὶ Ἰηδετί6 ἀλλά Ῥείοτε 

συγχωρεῖται; Ῥαΐ Ι Ρτείετ συγχωρεῖται γάρ, Όεεαιςε (1) {πε 5εηίεποε 

εαρρ]ες α τεᾶσοη, (2) γάρ παῖσΏί εας!]γ Ώανε Ῥεεῃ ]οδί Ῥείοτε παρά. 

Ῥ. 149, Ἱ. 12. Ῥείοτε νε οοηφῖἆετ Ατσίοχεπας’ εχρος!ἴοη οί 

πε οοπΏ{ΙπΙ{ΕΥ οἱ ἐεἰτασποτάς, ἔπετε ατε {νο Ρροῖπίς {ο Ῥε ποίῖσεά. 

ΕΙτςί]γ, νηετεας ἵΏ Ἠϊς5 {οσπηετ 5είῖοῖ οΓἴ11ε πιαίίετ [ρ. 145, 1]. 3-13] 

Ίε «οηφἰάεγεά ἴλε τε]αίῖοω Οἱ ο22ε1/α7 τείτας]οτάς ΟΠΙΥ, Ώετε Πῖ5 

ἐτδαίτπεηί ἴαλκες Ιπίο ασσουηΐ {πε ἀῑπετεηποες οἱ Εἰσατε. ῬεςοπάΙγ 

ἴπετε ἵ5 αΏ απηθΙρα1{γ ἵη {Πε {6ΓΠΊ5 συνεχής 8πά ἑξῆς, νΏ]ς] 50Πη6- 

Έπιες φἰση]{γ. πιετε]γ ΄Ίπ ἴἩε 5απιε 1πε οἱ 5αεςεβδίοη;) αἲ οἴπετ 

Έπιες ΄Λεχέ ἵπ ἴπε Ίϊπε οἱ 5αςοσεςδδίοη.᾽ 

Ίη ϱεπετα], Ατϊδίοχεηπις αδδετίς, ἰεἰταςμοτάς ατε ΙΠ {πε ε8πιε 

Ίπε οἱ 5αοοεςδίοη 1 ἐπεῖγ Ῥουπάατίες ατα ἵπ {πε 5απΠε πε οί 

5Ιςεοςδδῖοη ος οοϊποῖάθ. ΤΠ επῖς σεπεταὶ ἀεβηϊίοη ατε εχρ][οΙτ]γ 

βῖνεη ἴἩε ἔνο δρεεῖες οἱ 5ασοθδεῖοη οἱ πνΠΙεὮ {είγαςποτάς ατε 

εαραβίε. Ίε Ἠανε α 6.5ε οἱ ἴπε οπε δρεείες πεη {Πε Ίούνετ 

Ῥουπάατγ οἱ {νε ἨίριΠει οἱ ἵνο ἰεἰτασιοτάς οοϊπεῖάες νὰ {πε 

πῬρρετ Ῥουπάατγ οἱ {πε Ίονες; α σα5ε οἱ {πε οἴπετ δρεςῖες, Πεῃ 

{πε Ίούνετ Ῥουπάατγ οἱ {πε Ἠϊσ]ετ ο{ {νο {είταςποσας ἶ5 ἵπ ἴε οπε 

Ίπε οί 5αοσεδδίοη υ(Ἡ {Πε αρρετ Ῥουπάατγ οἱ {πε ]ονγετ. 

Νον νε πιαςί ποῖ οοπέαςε {Πί5 ἀῑξεπείῖοη γε {πε ἀῑςδειποίίοη 

Ῥείνεεη «οπ]αποί απά ἀϊδ]αποί {εἰταςϊοτάς. ΤΠε Ιαίζετ ἀῑδειποιίοη 
25” 



ΔΑΕΙΡΤΟΣΧΕΝΌΣ 

ἁϊν]ίάες 5αοσεδσῖνε ἰδίτασποτάς Ιπίο (α) ἴποδε νηοςδα αχἰτοηιϊε]ες 

οοἰποῖάε; απά (6) ἴλοςδα ννηοςδε εχἰγεπηϊε]ες ατα ἀῑν]άεά ὮΥ οπς 

ιοπθ. ΤΠο {οΓΠΙεΓ ἀῑδι]ησίίοη ἁῑνίάες 5ιοοεδεῖνε {είταςλοτά5 

Ἰπίο (4) ἴποδε ν’ηοςδθ εχίτεπηες οοἰποίάε; απά (4) ἴλοδα νηο5θ 

εχίτεπλ]{]ε5 Τε ἵη {πε 8απιο 1πε Οἱ 5ιςοοθδδίοη. ἈΝονν {πε εἶαθ 
(α)Ξίίπε εἶας» (1), Ῥιΐ (6) ἶ5 οΏΙγ οπο 5αραἰν]δῖοη οξ {16 οἶαςς (2). 

Της ἵη {πε Ἱερϊεπηαίε δεα]ς Ι 
αι , | με κοὶ 1} 

το. τ «δα ο μαοςς |» σας Ἶ - ολ ν--4 
άν. ῆ Τ .... Ἵ γ-] 2 κακό 
ΓΙ αι) τα] -] Ζσ2 σςν 
Γν -ᾖ Γ-- ο... 
«’ ο ἡ 

ἴνα ἰεἰτασλοτάς Σ--Σ--ᾱ-4 απά ο-ά-δε-Γ {α]! Ίπίο ἴ]πς οἶαςς (2), 
5ἵποῬ 4 αηᾶ ε ατε ἵη ἴ]ε 54ΠΠε Πτπε οἱ 5µοοεςδίοη, Ῥαΐ ποί Ιπίο πε 

εἶαςς (6), 5ἶποἙ {Π6Υ ατε 5εραταίεά ποί ὮΥ οηε ἴοπε Ῥαΐ ὮΥ α ἴοπε 

απά α Πα]{, 

Νονν ἵξ (νο ἰεἰταςλοτάς Ῥε]οπς {ο {πε εἶασς (α) (απᾶ οοἩ- 

5εαιεπ]γ {ο (1) αἱ5ο) ίΠεγ πιιςί Ὦο αΙπη]]ατ ἴπ Ώριταο. Οἵπετν]ςε 

α5 Ίπ {Πε ραῖσ 

νο 5ηΏα]] Ππά α νἰο]αίῖοη οἱ {πε {απάαπιεηία] Ίαν οἱ οοπ{Ιπιίγ 

[ρ. 12ο, Ἱ. 16]. 
Οµ {πε οίπετ Παπά, 1 ἰείτασλοτάς Ῥε]οπς {ο ἴπε οἷαςς (1) 

(ευ νη]] φοπιείίπηες Ῥε κἰπιί]ατ, δοπηείῖπαες «Ιδειπιϊ]ατ ἵπ βσιτε: 

ςΙπιί]ατ, ΝΠεη {Πεγ Ῥε]οης {ο ἴἶε οἶαςς (6), ἴἶαί ἶ5 νΊεη ἰπεῖτ 

εχίτεπα(ῖες ατε ἀῑνιάεά ὮΥ α ἴοηπε (απά αἶδο, οἱ οουσ5ε, Ἡ {πεγ ατε 

δεραταίεἆ ὮΥ α ΠΠ] οοποοτά); ἀῑδδιπη]ατ, 1 ἴΠεγ ατα 5εραταίεἆ ὮΥ 

ΒΏΥ οίπετ Ιπίετνα]. : 

Τηα5 ἵη {με 5οα]ες 
ϱ. Π η 

ου --- | 1- } εε 

τα Εβρ κνώ ω. 
4 5 ο Ὅω τ 

η ο μα, 

ΙΙ 

απά 
:--0 ο οὰ | | 
1. μ. { Αώπε ασοο. ! ο στα ο - 

ε) - 

ο ο.- - 
Γ εῇ 
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Σ-Ε-6-4 απἁ δᾷ2-ς-0-δε, Ε-ξ-σ-4 απἁ δε-/ρ-θα ἵπ ἴπε 
Πτοι, απἀ Ἐ-Ε-σ-4 απἀ (--ε- ἔ-ἕδ-ά-ά απᾶ /ρ-α-ὂ, 
ἆ---ζσ-4ά απά ὃ--ᾖ-ε ἵπ ἴπε 5εοοπἀ ατε αἲ εχατηρ]ες οί 

οἷαςς (1): Ῥαϊ οπ]γ έπε Ἰαδί ραῖγ ατε εχαπιρ]ες Οἱ εἶαςς (6) απἀ 

οη]γ {πε Ἰαδί ατε 5ἴπηϊ]ατ Ιη Βσατε. 

ΦΙηποῬἙ ἴἩεη Ἶνε Ώανε 5εεη ἴΠαί αἱ] «αοοεςσῖνε {είτασποτάς ΠἹαΥ 

δε ἀϊν]άεά Ιπίο (4) απά (4). απά 5ἴποε αἲ] (α) ατε (4) απ ατε 

Ιπιῖ]ατ Ιπ Ώσυτε αηΏά οη]γ ἴποςε (7) ατε αἰπιῖ]ατ νυλῖοᾶ ατε 8ἶ5ο 

(8), 1ε {οἳοννς επαι αἲΙ ςΙποῖ]ατ ἰείταςποτάς ἵη {ε 5απιθ Ίπε οί 

5ποοβδδίοη ατε εἰίπετ (α) ος (ϐ). Ας Ατὶσίοχεηις 54Υ5, τὰ ἑξῆς 

τετράχορδα ὅμοια ὄντα ἣ συνηµµένα ἀναγκαῖον εἶναι ἢ διεζευγµένα. 

Ῥ. 140, Ἱ. 14. ἵπ φεπετα], ἰεἰταςποτάς ἵπ {Πε 5αππε πε οί 

5υοοβδδίοΏ «απποί ὃς 5εραταίεά ὮΥ α ἴείτας]οτά ἀῑδεϊπιί]ατ ἴο 

ἴπεπηφε]νες; {ος 

1. Θἰπιϊ]ατ {εἰταςποτάς Τη {πε 58πΠε Ἠπε οἱ 5αοςθςβ5ίοη «αηποί 

Ῥᾳ 5εραταίεά ὮΥ α ἰείταςποτά ἀῑδειπαῖ]ατ {ο {πεπηφεῖ]νες. 

Έοτ Η 1ϊ Ῥε ροςβΊΡ]ε, Ῥείνθεη ἴ1ε ἰπαῖ]αχ {είταςλοτάς Ἔ-Ἔ-ᾱ-ά 

απά 4-δε-ῇ- Ιεῖ ἴἶνε ἀῑδεϊπαῖ]ατ ἰείτασλοτά «4-2-ᾱζ-ά Ὃε Ἰπῖετ- 
Ροσεἀ, 

Τῃε τεςσα]ήηρ 5οαἷε ἵ5 ΠΠερ]ήπιαίε, Ῥεσααςε 7 πεϊίπες {οτπης ἃ 

ἘουτίἩ ννλ έἶνε {ουτίΏὮ ποῖε Ῥείονν Ιέ, ποτ α ΕΠΗ γής {πε ΗΠΗ. 

2. Γἱβδϊπηῖ]ατ (είταςΠπογάς 1π {πε 5απιε Ίϊπο ο{5αςςε55ἱοηΏ «αηποί 

Ρε 5εραταίεά ὮΥ α ἰείτας]ιοτά οί αηΥγ Πρφατε. 

Έος Ἡ ἵε Ῥε ροδεῖρίθ, Ιεῖ {Ενα ἴννο ἀῑδεϊπιῖ]ας ἐείταςποτάς 

Ε-χΕ-Σ-4 απἆ -ὴ Γκ Ἡ/--ρῬε ἵη ἴλε 5απηε πε Οἱ 5μοσεδδίοη 
απά 5εραταίεά ὮΥ α ἰείταςλοτά ο αΏηΥ οἱ {Ἡε ἴητεε βρατες. 

(4) νο. ασε τσος θε 4ρν-- 

(9 μα 

ο. στ οοἳ ο -- 

ΜΑΟΒΑΝ σ 2ἱ9 
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ΑΩΥ οηε οΓί1ε τες] ῖηρ 5σα]ες ἶ5 Π]ερ]ππαία. Ίπ (α) {ο εχαπιρ]ε 
χ4 πεϊίῃετ {οτπης α ΕΙΠΤ ν(Ἡ {νε ΠΕΠ ποῖε αὔονε ἴέ ποτ α Ἐουτί] 
η(Ἡ {πε {ουτία; απά {πε οίμετ 5οα]ες 5υΠετ {τοπ ἴπθ 54ΠΠΘ 

ἀείεεί. 

Ῥ. 1561, ]. 4. Ἐοι ὄν ἐστι 1 τεαά ὅ Υ ἐστί {ΟΥ ἴννο ΤΕΑΣΟΠΦ, ἘΙΓβί]γ, 
ἴπε 5εηίεησε ἵ5 {Πας πιαάε εχαοί]γ Ρατα]]εὶ {ο {πε πεχί; απά 

Ατἰδίοχεηιις ἶ5 {οπά οἱ 5αεἩ ρατα]ε]ῖσπι. Φεσοπά]γ, 1{ νο τοαά 

ὄν, λε πιεαπίηρ ἵ5 ΄ Ῥεορ]ε ἴα]κε {μα ἀῑίοπε α5 αἵπιρ]ε απά ἔπεπ 

ψγοπάες Πουν Τὲ σαη Ῥο ἀῑνιάεά ᾽; Ῥιί ννε τεαι!τε ταίπετ ΄ Ῥεορ]ε 

ΚηΏηουνν {μαί {πε ἀῑίοηπς οαη ὃε ἁῑνιάεά, απἆ ἴλεπ ννοπάες Ἠον) 1έ 

ο8Ώ Ῥε ἰπιρ]ε); απᾶά {λὶ5 5εη56 ἶ5 5εουτεά ὮΥ τεαάἶηρ ὅ γ΄ ἐστί. 

Τῃε ἁππου]ο ννπ]ομ Ατϊδίοχεηιας Ἠετε τεδο]νες αἴο5α ΊΤοπι ἴπε 

ΟΟΠΙΠΙΟΏ πηϊδοοπεερίίοη ὮΥ νΠ]οὮ οηπε ἀεοῖάες απ Ιπῖετναὶ {ο 

Ῥα αἰπιρία ος οοπρουπά ὮΥ Ιές ἀϊπιεπδίον, πνϊίμοιέ (ακίης Πίο 
αεσοοιηῖ {Πα 5σα]ε {ο πΠΙεὮ Τὲ Ῥεϊοηρς, απά {πα {αποίίοης οἱ 15 

εοπία]ηῖης ηοίθς. 

1. 17. 1 οπιῖέ τὸ δ ἴδιον τῆς διαζεύξεως ἀκίνητόν ἐστιν. Τ]ε {αοί 

Ὠναί πε ἀῑ]αποίίνα Ιπίετνα] (ἴἩε {οηθς) ἄοθς ποί νατγ ἶ5 ας5εά 

ἴο Ῥτονε (ἴΠε {πἩθοτεπι, απἆ {πετείοτε οαπηποί Ῥε ρατί οἱ {πε 

5ίαίεππεηί οἱ 1ε. 

1.22. Τηε ἀϊςδ]αποίῖνε Ἰπίετναί ἶ5 οοηδίαπί Ῥεσοααςε {ε ποῖες 

ἴπαί οοηίαίη Τὲ ατε Πχεά ποῖες. 

Ῥ. 162, Ἱ. 14. Έοι Μ959 ἀσύνθετα πλεῖστα 1 τεβά ἀσύνθετα τὰ 

πλεῖστα. ϱΟΡρ. Ρ. 1543, Ἱ. 1. 

1. 18. Έοτ πε Μ55 ἔμπροσθεν τεθεῖσα Ματαματά απἀ Ἰλ/εςί- 

Ρ]α] τεαᾶά προστιθεῖσα, 5ΗΡΡΟΦΙΠΡ {Πε ἔμπροσθεν ἴο Ἠανε ετερί 

ἵη {ΟΠΗ Ἱ. 16. 1 τε ἐν προστιθεῖσα; ἕν Πεὶρς {ο αεσοιηί {ο {μα 
οοτγαρίῖοη, απά δἰτεηρίπεης {Πε εχρτεςδίοη οἱ {πε ατριαππεηί. 

Ῥ. 1559, Ἱ. 11. ὅτι δὲ καὶ ἐξ ἐλαττόνων κ.τ.λ. Ὀοείεοίίνο ος 

Παηφ]Πεηί δοαἷος [δεο Ιπίτοάποίοη Α, δ 26] οοπίαῖη {ενετ 

Ιηίεινα]ς (Παπ {πε αἰπιρ]ε ρατίς οἱ {πε ἘουτίΠ. Αἷδο ἵπ {πε 

Ἐπλατπιοπίο 5οαἱε οἱ Οἰγπιρας [5εο ποίο οη Ρ. 115, Ἱ. 2] ἴ]ε 

ῬουτίΏ νας οηΙγ ἀῑνιάεά Ιπίο {νο Ιπίετνα]ς. 
1. 13. πυκνὸν δὲ πρὸς πυκνῴ κιτλ. Τηε πεχί εἶεγεη Ρραρες 

3Ττε οεουρῖεά Ὦγ α 5ετῖες οἱ δρεοῖα] τι]ε5 α5 {ο {πε 5αοοθβδδίοη 

Οἱ πηοίο5 απά ΙἸπίειναί5, αἲὶ οἱ νγπ]οἩ τα]ες ἀετίνε {πεπιδε]νος 

ἹππιεάϊαίεΙν {τοπι ένο {απάαπιεηίαΙ Ίαν. Όπε οἱ ἴμεςε Ίαχνς, 

ελαί Ὁγ ννλΏίοὮ (ας οτάες οἱ Ιπίετναίς οί {πε οτὶρίπα] (εἰτας]λοχά 15 
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ἀείειπηϊπεά, 5 αἶνιαγς Ῥτεδαρροδεά ὮΥ Ατσίοχεπας; ἴπε οἴ]ετ 

πγπῖεὮ ἀεπιαπάς α Ἐουτίῃ Ῥείννεεπ {ουτίἩ ποίες οτα ΕΠΗ Ῥείνεεα 

Πβηποίες [5εε Ρ.129,1.16] ἰ5εχρ]ϊοϊῖγ αποϊεᾶ. Το απάετσίαπά ἴπεπ 
α1ἱ ἴηεςε 5Ρρεεῖα! τα]ες, ἵε 15 οη]γ πεοεςδατΥ {ο Κθερ Ῥείοτε οπε5 

παῖπᾶ (α) ἴπε {οτπα ο {1ε οτἱσίηα!] {είταςποτά, απά {πε {αποίίοης οί 

πο 1Ρ ΜΡΗΕΡ 1Ρ 

Ἱὲ5 ποίες 45 τεσατᾶς {πε Ῥγεοπαπι Επ [δεε 

ποῖε ΟΠ Ρ. 1290, Ἱ. 4] απά (6) τε ΡοςδϊδΙΠίγ ο «ποοςίπρ Ῥείνψεεῃ 

οοπ]αποίίοη απά ἀῑς]αποίῖοη ῬοῦἩ ἵπ {Πε αφοεπάϊπρ 5σαἷε 

ΤΡ ΜΡ ΗΡ 1Ρ 
1Ρ ΜΡ ΗΡΙΡ 

νε ελ | | ] 
! 1 μ Τ Τ Η Η -- 

Ελ - η 1 Η ε] -ο-ἶ 

ο οα 

15 ΝΜΡ ἨΡ ΤΡ 

αηΏά ἴη {λε ἀεςοεπάϊπς 5εα]ε 

1Ρ ἩΡ ΜΡ ΤΡ ΗΡ ΜΡ 1Ρ 

Εῴ---σ-τπειι-- : 

ώω τς ο ἲξΕ ] ασ ιά αν 
| | κ σάδη ῇδ. τί 

ΤΡ ἩΡ ΜΡ ΤΡ 

Ῥ. 156, 1.5. 1 τεαά νε Μ τοὐναντίον πέπονθεν ἁπλῶς οὐ δυνά- 

µενα. Τῃε οἴπετ Μ:55 Ώανε δυνάµεθα {ΟΙ δυνάµενα νλ]εὮ Μεῖροπα 

τείαῖης, Ιηδετίῖησ ἅ Ὀείοτε ἁπλῶς. Ματαπατᾶ, τρη!ῖγ ατρίης 

ἴπαί ἴπε εχρ]απαίίοη ο {Πε Ρεπεταὶ ΡΏταᾶςε τοὐναντίον πέπονθεν 

ψου]ά ποί Ῥε σῖνεη ἵη α τε]αίῖνα 5εηίεηοςε, τεαάς τοὐναντίον 

πέπονθε καὶ ἁπλῶς, απἀά ἵ5 {ο]]ογεά Ὦν Ἰεξιρ]μαι. Ῥαΐ {πε 

τεαάῖηρ οἱ Μ ἶ5 απΙίε απεχοερίιοπαΡἰίε. ἸΜαταιατά᾽ς οῬ]εείῖοη {ο 

ἴπε ἔπνο ρατιῖοῖρ]ες δυνάµενα αηπά ἴσα ὄντα, ΝΠ]οὮ ατε ποῖ «ο- 

οτάϊπα(εά ἵπ 5εηςε, ἵς στουπά]ε5. Ίπ ἴπμε αο!ῖνε οπε παῖσηί 

Ἠανε οὐ δυνάµεθα ταῦτα τιθέναι ἴσα ὄντα ἑξῆς, Υπὶεὰ που]ά 

Ῥεοοπιε ἵπ {Πε Ῥαδδῖνε οὐ δύναται ταῦτα τίθεσθαι ἴσα ὄντα ἑξῆς, 

απά ἵξ αδεά ρατίοῖρίαΙ]γ οὐ δυνάµενα τίθεσθαι ἴσα ὄντα ἑξῆς. 

Αποίζμες οῬ]εείοΏ {ο ἴπε τεαάῖησς οἱ Μεῖροπι απά Ματαιατά 
15 ἔμαί {Πεγ πνου]ά τεαυῖτε τιθέναι, πο τίθεσθαι. 

Ῥ. 157, Ἱ. 6. Ῥείοτε ἀπὸ δὲ τοῦ διτόνου, ἴπε Μ955 Ἠανε ἀπὸ ἡμι- 

τονίου μὲν ἐπὶ τὸ ὀξὺ δύο ὁδοὶ καὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ δύο. ΤΗϊς 5εηίεποε 

«αηποῖ Ῥε τείαϊπεά; {ος ἵπ {πε Βτς5ί ρίασε ἴξ ππαΚες α {αΐδε 
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αβθετίΊοὮ, ἴπετε Ῥεῖης Ῥιΐ οηπε ῥτορτεβδίοη αργατάς {τοπη {πε 

Φεπ]ίοηπε ΟΙ ΕΠτ5ί Ιπίετνα] οἱ {πα Ὠ]ϊαίοηπίς ἰείταςποτά (1παί ἵς, 

οἱ «οςσςε, ἵηπ {πε 5οα]ε οἱ αΏΠΥ οπε οᾖαάε, 5εε Ῥ. 159, Ἱ. 12): 

απά Ίπ {πε 5εοοπά Ρίαςε, τε[εττίΏς α5 Τί πημδί, αἷοΏπρ νη(Ὦ {πε 

Ρτεοεάϊηπςσ ΡαταρταρΏ, ἴο ἴμε Ὠ]αίοπίο 6εηας οΠΙΥ, Ιέ οοι]ά 

ηοί δίαπά Ίη 5αςἩ οἶοδε οοηπεχίοη νΠ(Ἡ {πε {ο]Πονήπρ Ῥτορο- 

51οη, ὙΏῖοἃ αδ Τί οοποεΓης ἴπε ἀῑίοηπε σαη οηΠΙγ αΡρΙΥ {ο {πε 

Ἐη]λατπιοπῖς (εΏις. ' 

]. το, ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ πυκνὸν µόνον νυπῖοὮ ἴη 80ΠΠΕ οἱ {πε Μ55 

{ο]ἱον5 ἐπὶ τὸ ὀξύ 5 α πηοδί 811Υ Ιπίετρο]αίῖοη. Τ{Π9 δεπίεηοε 

1η Ἱ. 11, λείπεται μὲν γὰρ κ.τλ., Ιπίτοάισες {πε Ρτοοί οί ἴπε 
Β85ΕΓ{ΙΟΠ πλείους δὲ τούτων οὐκ ἔσονται Ἰπ]. 9. Τηε οοηβϊἀετα(ῖοη 

ο{ {με ἀεδοεπί {τοπη {πε ἀῑῑοπε ἆοεβ ποί Ῥερίη 61 1. 12, ἐπὶ δὲ τὸ 

βαρὺ µία δέδεικται γὰρ κ.τ.λ. 

Ῥ. 15668, Ἱ. 15. 1 τεαᾷ κατά νι Ἐ. ΤΠε οἴπειτ ΜΡ55 Ἠανε 

καὶ. Βαΐ νΏῖοπενετ νε τεας, τὸ τοῦ πυκνοῦ μέγεθος ἵ5 αοοι5βίῖνε 
(νπείπετ σονετπεά ὮΥ καθ ο: κατά) απἀ ποῖ ποπιηαϊΐϊίνε, 85 

Ματαιατά απάἁ Ἰλεδιρ]αΙ 5Ἴρρο5ε. Ἐνίάεπι!γ (λε εἩτοπιαῖς 

Ἰηίεγνα] {ναί οοττεδροηάς {ο {πε επ]λατπιοπῖο ἀῑίοπε (νπΙοὮ νγ]] 

ἁῑἤετ Ιω δἷτε α5 Ἡε ρᾶδς {οπΠΙ ΟΠε «Ζαάε ἴο αποίπεσ) γη] νατγ 

Ἰηνετβε]γ α5 {Πε 5ἶζε οἱ {ηε Ῥγοηαπι, τό γε µέσης οἱ ἴπε Μ95, 

εατ]τετ 1η {πε 5εηίεησε, ἶ5 αιΠίε οουγεοξ, 

Ῥ. 160,1. 15. 1 1ανε εοττεοίεά εἰίοᾗ. ΟΡ. Ρ. 1οἵ, ]. 13, νΊετε 
ΥΜεδίρμα] ηα5 οοττεςίεά εἴπερ ἴο ᾗπερ. Τιε Μ955 οἱ Ατδίοχεπας 

εχΗΙΡΙῖ Ρετρείαα] οοη{αδίοηΏ ο ε, ε, η, υ, ειοι. «ΟΡ. ποῖε ΟΠ Ῥ. 
1ος. ῦ, 

]. 18. δυνάμεις .’.. εἴδη .. . θέσεις ατε αδεά ἵηπ α ρεηετα] πο 

α {εεληῖσα] 5εΠ59 Ἠετθ. 

Ῥ. 161, Ἱ. 24. ΤΠε αἈβιτά ἐπί ννλ]οεὮ αρρεαῖς ἵηπ (με Μ.5 15 

τθβ]1γ {Ώε ἐπεί οἱ Ρ. 162,1.1. ΤΗϊ5 5 ρτονεά ΡΥ {1ο βε]άεῃ ΜΑ, πο 

γυτ]τετ οἱ νγη]οὮ αἴἴετ {ες µία ὁδὸς ἐφ) ἑκάτερα ἔσται οἳ Ἡ. 23-24 

πηίςδεά α πε, απά ρτοσεεάεά {ο Ὑητῖίτε {λε δεικτέον ἐπὶ ({οἵ ἐπ εί) 

οί Ρ. 162, Ἱ. 1. Τπεη ἀῑδεονετίηπρ Πῖ5 πιϊδία]ε Ὦε ἆτεν Ἠ]5 Ρρεῃ 

{Ώτοιρῃ {πεςε Ιαΐίετ ννοτάς. 

Ῥ. 162, 1.4. ἈΠείπες νε τείαῖπ κατ’ οὐδέτερον τῶν τρόπων οἱ 
Ώιε Μ55 ος τεαά ας 1 ΡτείεΓ κατ᾽ οὐδέτερον τῶν τόπων ἴ]ε 5εΏ5ε 
16 «πεϊίπετ αΏονε που Ρε]ουν. 

1. δ. Τμε Μ.55 τεαἆ ὁποτέρως ἂν τεθῇ τὸ δίτονον τῷ τόπῳ τόνου 
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τεθειµένου. Ματαυατά {οἰ]ουεά ὮΥγ Ἰ/εδιρ]α] τεαάς ὁποτέρως ἂν 

τεθῃῇ τὸ δίτονον ἐπὶ δὲ τῷ αὐτῷ τόπῳ τόνου τεθειµένου κ.τ.λ., ἰαϊίπςρ 

ὁποτέρως ἵπ {λε 5εη5ε οἱ ΄ νπείπετ αΌονε ος Ῥε]ον/) οη {Ἡε απαΙΟοΡΥ 

Οἱ κατ᾽ οὐδέτερον τῶν τρόπων (1. 4) ; απᾶ ἐπὶ τῷ αὐτῷ τόπῳ ἴπ ἴπε 
5ΕΠΏ5Ε Οἱ πρὸς τῷ εἰρημένῳ Φθόγγῳ. Βυιῖ (Πῖ5 Ἰα5ί ἵ5 νετγ Ἱατά 
{ο αοοερί; {πο Ῥηταςε πγου]ά πιαοὮ ποτε παίυτα]Ιγ πιεαπ “ἶπ 

{πε 5αππε ἀῑτεοίοη οἱ Ρϊ(οπ᾽ 1.6. εἶίπετ αδοεπί ος ἀεσοεπί. 

1 Ρρτείετ, Πανίησ τεαά κατ οὐδέτερον τῶν τόπων ἵη Ἱ. 4 Ξ ΄ἵπ 

πεϊίπετ οἱ {πε ἀῑτεοίίοης, {ο τεαᾶ ΊἩετε ὁποτέρως ἂν τεθῇ τὸ 

δίτονον τῶν τόπωνςξ΄ ἵπ νΠῖεημενει ΠἹαΏηετ {πε ἀῑίοηε Ῥε ρίασεά 

1η τεσατά οἱ {πε ἀῑτεοίῖοης» ΤΠε ἔνο τόποι ατε ὁ ἐπὶ τὸ ὀξύ απά 

ὁ ἐπὶ τὸ βαρύ. 

1.ᾳι. Τηε Μ55 τεαάῖης ἶ5 οὐνίοιδίγ ἀείεοίῖνε. ΤΠε ποτάς 

1 ανα Ιπίτοάιοεά τεσίοτε ἴἩε 5εηΏ5ε 5ἴπιρΙγ. Ματαιατά”5 ἵη- 

φογίίοη οἱ {πε ατο]ε Ῥείοτε φθόγγους 5 απῖτε Ἱπαάεαμαίθ. 

Ἠ)εδίρ]α! τεβᾶς ἐπὶ τὴν αὐτὴν τάσιν τοὺς εἰρημένους ἐν πυκνῷ 

φθόγγους. 

Ῥ. 168, |. 4. ὅτι δὲ τὸ διάτονον σύγκειται ἤτοι κ.τ.λ. ΤΠε Ῥτο- 

Ροβεοη οἱ {πῖς ραταρταρὮ 5εεπι5 αἲ Πτοί αἱρληί Ιποοηφίςίεηί 

νήτα Απσίοχεπις᾽ εχροβίίῖοη οἱ {πε «αάες (5εε Ρ. 142, Ἱ]. 9-14) : 

αεοοτάῖηρ {ο ἨΝΠΙεὮ εχροδ!ίοη ἴπετε ατε ΟΠΙΥ ἔννο «αάες οἱ ἴε 

Γἱατοπῖο σεηυς, (α) πε 9ο Ὠἰαίοπίς, ἴθ (ειέαεμοτά οἳ υνηῖο] 

ἶ5 επας ἀῑνιάεά 
1 

9 ἒ, 3 

-: 6 ὁἃ 9 3 15 Ἔ 
! ! ! ! 

(ἵπ νλῖοᾶ 1 -- -ᾱς οἱ α {οπε) 
(6) εἶνε 5πατρ ὨὈϊαίοπῖς νεα {πε {είταςποτά 

4) 

9 Ε Ξ ο ὧν 5 
[οἩ μα μα 
ρν . ο 
πι 6 τν 12 ο 13 
ῑ ῑ Π [ 

1{ νε οοπαρ]είε ἴπε ΕΠΙ Ὦγ αἀάϊηπρ {ο εαο] οἱ ἴπεςε {είτα- 

οποτάς {πε ἀἰδ]αποίῖνε ἴοπεΞ12, Ἡε 5Ώα]] Ἠανε ἵη {πε 5Ώατρ 
᾿Ὀϊαίοπῖο 12 απά 6 α5 (πε οπ]γ ἀϊπιεηδίοης οἱ Ιπίετναϊ. ΤΠ 

ἴπε Παϊ Ὀϊαίοπίς, οη ἴπε οἴπετ Παπά, να θα] Ἡανε {ους 
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ἀϊπιεησίοης, 6, 9, 12, 15. Ῥιί Ἠον «αΏ ἴπετε Ὦε α Ὠϊαίοπῖο σεὮ 

ἴητεε ἀἰπιεηδίοηςὸ Τη ἐπὶ Ίναγ, ἴμαί Ιε ἵ5 αΠονναβ]ε {οτ {πε 
Ὀιαίοπῖο 5οα]ε {ο Ῥοστουγ {ε (Ἠτοπιαίϊο Ῥατηγραίας. ΤΗις, ὮΥ 

α οοπηρίπαίΊοη οἱ ἴμε ΦΠατρ Ὠ]αίοηπῖο 1ήοπαπας απάἆ ἴπε 5ο 

ΟἩτοπιαΠςο Ῥατηγραίε νε ορίαῖη α ἘΠΙΙ οἱ {λε {οτπι 

εν ῶ 9 

9 ἓ, Ξ .] πὶ α ὡ Β 
Ώι μα -α ο οὐ 
ον Ξ .5ἲ ω 5 
η 4 Α 14 να 12 Ξ β, 
Ἱ [ ῑ ϊ Ι 12 

Ψ/ΠΙΟὮ πιαΥ Ῥε σα]εά Ὠϊαίοπίο {οτι {5 Ρτεναϊ]ης «Ἠαταείετ. 

η Τέ ἴπετο αγε {ητεε ἀΙππθηδίοΏης, 4, 12, 14. 

Ῥ. 164, Ἱ. 13. εἶδος Ἠετε -- 5οπεπια Ξ- {Ἠε ΄βσιτε᾽ ο: οτάετ οί 

ἀἴδροφα] οί {πε βίνεη Ρρατίς οἱ α ν]ο]θ. 
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ἡμέρα 1298. 1ο; 1989. 14. 
ἡμιόλιος 116. 14: 1171 141 ; 148. 

4) 52 10ὔ. 7. 
ἥμισυς 118. 1ο; 1156. τή: 116.1; 
πλ 14) 15} 146. 42 147. το, 

ος 142: 145. 4, 12. 
ἡμιτόνιον ῥανοένε. 
ἠρεμέω 104. 137 106. 1, 12, 33) 

119. 21. 
ἠρεμία 106. 13, 16, 29, 26. 
ἡρμοσμένος (5εε ποίε οἩἨ 96. 3) 97. 
4. 110. 85, 433945. 11. ος 
126. 257 1299. 141 1921 1989: 
184. 5; 146. 3: 151. 18. 

θαυμάζω 151. 3; 158. 22. 
θαυμαστός 99. 3” 1922. 11; 1989. 9, 

21. 
θέσις 99. 17} 146. 5; 166.1, 24: 

159. 18. 
θεωρέω 96. 11, 142 98.41 101.18; 

111. 41 112. 41: 124. 18: 127. 
τὰ, τες, 

θεωρητικός 96. 7. 
θεωρία 96. δ; 101. το; 149. 22; 

194. 14 190. 4. 

ἰαμβικός 190. 11, 12. 
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ἰδέα 96. 2: 101. 29. 
ἴδιος 107. 14: 114. 4; 118. 14; 

190. 29: 194. δ; 196. 6; 198. 
δ, 13, 19; 199. 186: 142. το; 
1561. 17, 23; 153. 18. 

ἰδιότης 110. 14 
ἰδιώτης 191. 17, 21. 
ἱκανῶς 96. 15; 106. 177 108. 11; 

116. 2. 
ἵστημι 101. 23: 103: 1059: 104/ 

106: 106: 107.247 118. 4. 
ἰσχυρός 181. τ/. 
ἰσχύς 122. 11. 

καθαρῶς 127. το. 
καθήκω 101. 14. 
καθίστηµι 108. 11. 
καθόλου 97.17, 19; 98.5; 99. 23) 

100. 2ο; 101. 6, δ; 104. 2; 
110. 215 111. 5; 116. 1ο; 126. 
23: 126. 21: 1992. 14: 199.8; 
184. 45: 140. 47 149. 13, 17. 

καθοράω 96. 16. 
καιρός 101. 14. 
κάµπτω 1956. 1. 
καταγιγνώσκω 99. 5; 191. το. 
καταδύω 193. 6. 
καταμανθάνω 96. 6: 100. τ, 12; 

108. 25: 106.1; 108. 11 ; 118. 
16; 196. τ6. 

καταμέμφομαι 1922. 15. 
κατανοέω 104. 1, 21: 106. 22; 

108. το; 112. 109; 114. 15; 
190. 4; 196.22: 187.14 1898. 
17; 142. 26: 14/7. 24. 

καταπυκγόω 101. 6. 
καταπύκνωσις 101. 1; 119. 16; 

198. 25: 148. 16. 
κατασκευά(ω 194. 5; 191. 2ο. 
κατασπάω 119. 15. 
κατέχω 119.18: 114.4: 115.34; 

120. 13: 199. 15; 141. 3. 
κινέω απά κίνησις ῥασςέε. 
κοιλία 192. 17. 
κοινότης 151. 2. 
κοινωνέω 118. 15: 150. 6; 168. τ. 
Κορίνθιος 12δ8. 11. 
κρίνω 106. 24, 45: 107. 14: 124. 

17, 19; 126. 1; 191. 22: 192. 
ο τοτ: 

κριτής 191. 29. 

κύριος 1992. 1ο, 11; 198. 29. 

λανθάνω 108. 13: 123. 6. 
Δάσος 97. 6. 
λείπω 116. 3; 190. 15, 24; 141. 

19: 155. ᾱ, 14. Ἱο τα το 
31: 1568. 0, 1ο; 161.41. 

λέξεις 110. τό; 119. 6. 
λήψις 148. 3; 145. 29; 146. 6. 
λιχανοειδής 118. 6. 
λιχανός (5εε Τηίτ. Α, δ 11) βαση. 
λογικόε 103. 29; 108. 7. 
λόγος 98. 277 99. 37 107. 1δ; 

108. 9, 14, 14: 121. 12: 129. 
8,16; 124. 6,5; 196.16; 127. 
20; 1299. ὃ; 199. 20: 198. 7; 
144,1; 149.16: 151.6: 160.ο9. 

λογώδης 110. 4, 5. 
λύδιος 128. 

µάθηµα 199. 12; 1989. 6, 15. 
µαλακός 141; 143: 148; 1556. 7. 
µανθάνω 181. 11. 
µελοποιΐα 114. 19: 115. 4; 129. 

9: 126. 14: 129. 1ο, 14: 191. 
1ο. 

µέλος 96. 3: 96.19; 97. 20, 237 
9δ- ας ο ας 100. το; 
101. 9; 108. 5; 107. τ6, 23: 
110: 111: 118.34: 119. 1 190. 
6, 17; 121. {; 129. 23: 124. 
14 129: 11.109: 100. αν αα. 
184. 4; 196. 6: 148. 15, 16: 
144. 16; 159. 17. 

µελφδέω βαςςέ. 
µελφδία 96. 2.7; 101.21 119.5; 

190. 4; 199. 6; 144. 7. 
µελφδικός 108. 8. 
µένω 106. 2: 116. 5; 1956: 126. 2, 

6; 157. 3: 199.21: 140.14; 
142. 2. 

µερίζω 9δ. 5; 109. 16, το. 
µέση (5εε Τηΐτ, Α, δ 11) ῥαςσέηη. 
µεταβάλλω 194. 2. 
µεταβολή 101.8; 126.14; 129. 4, 

δ, 7} 191. 9. 
µετάβολος 199. 3. 
µετακιέω 104. 6. 
µεταλαμβάνω 198. 9; 158. 14. 
µεταχειρίζοµαι 99. 5; 100. το. 
µετέχω 160. 5-17 ; 1689. 2. 
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μετοχή 162. 17. 
μετρέω 116. 42: 141. 11; 12. 
μετρική 199. 2ο; 190. 9. 
µέτρον 119. 21: 190. 9, 111 141. 

α1. 

µηθείς 96. 9. 
μίγνυμι 100. ο. 
µικτός 109. 17} 196. 7. 
µίέις 100. 12. 
Μιξολύδιος 128. 14, 23. 
Μιτυληναῖος 127. 25. 
µνήµη 199. 22. 
μνημονεύω 199. 23. 
μόλις 111. 12. 
µονή 104. 22. 
µορφή 129. 12. 
μουσικός 98. 3; 110, 4, 17} 111. 

1; 124. 15. 
µουσικόςε, ὁ 96. 16: 129. 6, 18, 19; 

194. 27. 
μουσική, ἡ 9δ. 15: 98. 27 99. 4: 

144. 6, 21; 1289. ϱ, 11: 124. 
14) 196. 4, 3252 199. 20, 31, 
241 1989. 12: 169. 14. 

νήτη (5εε Ιπίτ. Α. δ 11) 126. 1ο; 
19δ. 9: 144. 11. 

νητῶν (5εε Τηΐτ. Α., δ 20) 181. τ. 
νοέω 97. 14; 107. 16; 108. 6; 

119. 17, 291 118. 3; 129. 22. 
νοητός 134. 5. 

ἐυλλαβή 119. 8; 198. 4. 
ἐύνεσις 97. 1ο; 126. 4; 1891. 4; 

192. 2, 6. 
ἐυνίημι 107. 5; 108. 12; 129. 17; 

190. 4; 191. 22. 

ὑδός 122.4: 157: 158; 169; 160: 
161; 169 

οἰκεῖος 196. 1. 
οἰκειότης 100. 23. 
ὀκταπλάσιος 119. 23. 
ὀκτάχορδος 96, 3: 197. 22. 
ὁλιγωρέω 148. 18. 
ὕλως 96. τη; 97. 1; 199. 12 

127. 411 146. 16. 
ὁμαλότης 106. 4. 
ὅμοιος 199. 7; 145. 3: 149. 2,4; 

150, 7-10. 
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ὁμοίως 199. 21: 162. 9; 168. 13, 
16. 

ὁμολογέω 114. 15; 194. 3: 194. 

17. 
ὄνομα 1056. δ; 110. 6: 114. 41; 

129. 11; 198: 140: 194. 14. 
ὀνομάζω 101. 25: 103. 32; 104. 29. 
ὀξύς ( Πὶσ]ι Ἰ ἵπ Ρί(ο) βασνόνε, 
ὀξύτης 97. 11; 1089: 104: 106. 

224, 24: 106. 
ὀργανικός 106. τ7. 
ὀργανική, ἡ 198. 2ο. 
ὄργανον 104. 4: 112.09, 152; 124, 

16; 126. 1ο; 199: 
, 6. 

ὀρθός 198. 6. 
ὀρθῶς 110. 12: 183. 5; 184, 16: 

146. 21. 
ὁρμάω 106. 6. 
ὄρος 140. 3: 146. 12,24: 149.17; 

150. 
ὁσαχῶς 97. 18. 
οὐθείς 1989. 7. 
ὄφελος 199. 4; 145. 2 
ὀφθαλμοειδής 191. τ7. 
ὀφθαλμοφανής 193. 2. 
ὄψις 124. 23. 

198: 194. 

πάθος 103. 26: 104, 7; 199. 6; 
196. 6; 159. 8. 

παῖς 112. 18. 
παλαιός 119. 19; 144. 11. 
παντελῶς ῥᾳσςζ. 
παντοδαπός 1256. 22: 149. 12. 
παραβάλλω 182. 25. 
παράδοξος 109. 21: 123. 14. 
παρακολουθέω 199. 18, 24. 
παρακούω 1289. 7, 11. 
παραλαμβάνω 98. 14: 196. 2. 
παραλιµπάνω 126. 24. 
παραµέση (5εε Ιηΐτ, Α, 8 11) 136. 

9: 197. 29/ 1968. 12; 158. 2ο. 
παρανήτη {56ε Ιπίτ. Α, 8 11) 198. 

9, 10/ 144. 12. 
παραπλησίως 119. 11. 
παρασηµαίνω 190. 2, 17; 191. 16. 
παρασηµαντική 190, 8, 15. 
παρατηρέω 108. 8; 194. 26: 199. 6. 
παρθένιος 1192. 19. 
παρυπάτη (5εε Ιπ{τ. Α.,, 6 11) ῥασςύο. 

πώ Κω. ἁύς- Ἑ λω.... - 
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παρυπολαμβάνω 193. 6. 
παύοµαι 149. 6. 
διὰ πέντε, τό («ενα ΕΙΠΙ Ἰ) ῥαςσέηε. 
περαίνω 106. 15; 169. 14, 19; 

ο 1ς3,τό6 
πέρας 101. 237 107.91 112. 12/ 
το, τς 102. 14: 190.34 
75 191. 16, 22: 193. 2, 1ο. 

περιγραφή 98. 5. 
περιλαμβάνω 198. 6. 
περιφερής 194. 24. 
περιφορά 100, 1. 
πιθανός 144. ῃ, δ. 
πίπτω 146. 17; 156. 14, 16, 23/ 

169. 6, 1ο, 21. 
πιστεύω 145. 18. 
πλανάοµαι 194. 7. 
πλάνη 151. 2; 168. 21. 
πλάτος 97. 7. 
Πλάτων 1932. 8. 
πλεοναχῶς 164. 21. 
πλῆθος 148. 1ο. 
πλοῦτος 122. 11. 
πνεῦμα 192. 4, 35. 
ποιητική 96. 12. 
πολλαπλάσιος 190, 8. 
πολλαπλούς 109. 21, 22. 
πολυµερής 96. 3. 
πορεύομαι 122. 5; 129. 15. 
πορρωτέρω 96. 9; 191. 2. 
πούς 125. 15--23. 
πραγματεία απᾶ πραγματεύομαι 

1. 
πρεσβύτατος 111. ο. 
προαποδείκνυµι 100. 2. 
πρόβλημα 194. 18, 23: 1561. 43; 

169. 4 158. 21: 159. 2. 
προγιγνώσκω 122. 4. 
προδιαιρέω 109. 24. 
προδιανοέω 194. 13. 
προδιέρχοµαι 122. 3: 184. 1ο. 
πρόειµι 110. 25: 1989. 16. 
προεκτίθηµι 122. 18. 
προθυµέομαι 120. 6; 128. 25. 
προκατασκευάζω 147. 7. 
προσάγω 115. 9; 198. 17, 18. 
προσδέοµαι 110. 9; 145. 11. 
πρόσειµι 122. 9, 17. 
προσέρχοµαι 115. 12. 
προσέχω 120. 2: 194. 21. 
προσηγορία 118. 1ο. 

προσήκω 95. 9; 104. ϱ; 189. 21: 
194, ο. 

πρόσκειµαι 147. 24: 148. 5. 
προστάττω 146. 2ο; 14]. 5. 
προστυγχάνω 111. το, 
προσφδία 110. . 
προὐπάρχω 194. 14. 
πρόχειρος 1932. 6. 
πτῶσις 107. 41. 
Πυθαγόρας 1927. 24. 
πυκνόν (566 ποῖε οἨ 116. τ) ῥαςρέ. 

ῥητός 108. 33; 109. τ2. 
ῥοπή 110. 19. 
ῥυθμική 198. 2ο. 
ῥυθμοποιΐα 126. 22. 
ῥυθμός 1360. 16, 22. 

σαφής 106. τ7. 
σαφῶς 97. ο. 
σηµαίνω 100. 24: 136. 23. 
σημεῖον 96. 29: 1156. 7; 190. το, 

20: 191. 1, 2; 1956. 10. 
σιωπή 101. 24. 
σκέψις 103. το. 
στάσις ( ειορρίπρ”) 104. 22. 
στοιχεῖον 120. 12; 194. 12. 
στοιχειώδης 965. 6. 
στοχάζοµαι 115. 7. 
σύγκειμαι 110. 5; 117. 17. 
συγκεχυµένως 97. 14; 108. 26. 
συγχορδία 114. 2. 
συγχωρέω 114. 16, 17; 148. 2. 
συζυγία 1256. 1ο. 
συµπίπτω 104. 25. 
συµπληρόω 153. 2ο. 
συμπροθυµέομαι 108. το. 
συµφωνέω, συµφανία, απἀἆ σύμ- 

φωνος (5εε ποῖε οπ 1068. 41) 
Λασέή. 

συνάγω 106. 21. 
συναμφότερος 109. 16; 159. 26. 
συνάπτω 109.16: 149.1, 15; 150. 

12. 
συναφή (: οοὐ]αποίίοπ᾿; 5εε 1Πίτ. 

Α, 6 το) ῥασςένε. 
συνεθίζω 111. 13: 116.1; 126. 

25: 126. 14. 
συνείρω 148. 21. 
συνεπισπάω 116. 1ο. 
συνέχεια 98. 7; 119. 3, 12. 
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συνεχής 101. 20Ο, 21: 103. 15. 207 
109. 2, 7, 18: 109. 2ο: 119. 5, 
15: 120. 8, το; 149.17: 144. 
12: 146,9: 147. 6: 149. 17. 

συνεχῶς 101. 24: 103. 3, 19. 
σύνθεσις, σύνθετος, απά συντίθημι 
Λα5σήο. 

συνίστηµι 99.11; 110. 8,11; 144. 
24: 151..19; 1659: 164. 

συνοράω 106. 16: 119. 6; 114.16: 
181. 6, 15; 194. τή, 24: 141. 
1ο; 14/7. 23; 151. δ; 160. το; 
164. 22. 

συντείνω 90. δ; 101. 9: 144. 14. 
συντόµων 107. 21. 
σύντονος 116. 5; 116. 11,24: 117; 

116: 197. 6; 199. 2; 142.9, 
12: 149. 9, ΙΟ; 168. 1ο. 

συνυπάρχω 106. 7. 
σθριγὲ 119. τό. 
συρίττω 112. 16. 
σύστασις 99. 4: 107.16: 110. τ2. 
σύστηµα (.5οαἱε2) ῥᾳαςσέ2. 
σχῆμα 96. 4; 99. 15,16, 25: 100. 

4” 1260. 14, 21: 190. 12: 149. 
8, 51 164. 12. 

σχίζω 98. 22. 

τάξις 96. 5; 96. 
30: 114. 3: 124. 27: 
129. 6: 190. 24: 192. 16, 24 
186. δ, 16; 194. 6; 1460. 3; 
164. τ6. 

ταράττω 104. 23; 1589. 3. 
τάσις (« Ρίτο] Ἰ) ῥαςσύε. 
τάττω 107. 33: 117. 9: 169. 15, 

31 99. 4, 7: 119. 

το. 
ο. 106. 4. 
τάχος 106. 12, 14; 194. 6. 
τείνω 108. 4. 
τέκτων 194. 26. 
τέλειος 99. 12 101. 12. 
τελευταῖος 111. 12: 199. 1Ο; 146. 

τ7. 
τέλος 96. 1ο; 199. 16; 190. τ. 
τέµνω 97. 20; 198. 21; 144. 5. 
τεταρτηµόριον 117. 16. 
τετράχορδον ῥᾳς5{1. 
διὰ τεττάρων, τό ('ἴπε Ἐουτίμ 
Λασσέε. 

τοµή 198. 21. 
3024 

1298.1; 

τονιαῖος ῥᾳςςῷή. 
τόνος (Ξ- (1) «Ιπέετνα] οἱ α ἴοπθ, 

(2) «Κεγ Ἰ) ῥαςσύο. 
τόπος (6 εοπιραδ5; “Ίοστ5 οἱ νατῖ- 
αὔον, “τερίοη οι ἀἰτεσίίοι ο 
Ώιε νοῖοε-θετίες) ῥαδοέε. 

τορνευτής 124. 26. 
τρίς 141. 12. 
τρίτη (5εε Ιηίτ. Α, δ 11) 198. 11; 

156. 2ο. 
τριτηµόριον 117. 5. 
τρόπος (Ξ- (1) ἔπιαηπετ, (2) γ 5ίγ]ο 

οί οοπαροβΜίοη,’ (2) «εἰνατασίετ ) 
ου ́  πιοίῖνε)) ῥαςςζ. 

τρύπημα 192. 17; 1989. 12, 1δ. 
τρύπησις 1298. 18. 
τύπος 96. 16; 98. 5; 108.11 111. 

3 119.41 
τυπόω 97. 21. 
τυπάδης 108. ο. 
τυχώ», ὁ 100. τ7; 110. ο. 

ὑγίεια 192. 11. 
ὑπάτη (5εε Τηΐτ, Α., 6 11) ῥαςςῦ. 
ὑπατῶν (56ε Τηίτ, Α., ὁ 29) 181. 1. 
ὑπερβαίνω 103, 4. 
ὑπερβατός 109. το. 
ὑπερβολαίων (566 Τηΐτ, Α, ὃ 20) 

191. τ. 
ὑπερέχω 117. 5; 120. 46: 146. 

10; 148. 2. 
ὑπερορία 194. 27. 
ὑπεροχή 190. 24: 146: 147. 
ὑπερτείνω 107. 7. 
ὑπερτέλειος 119. 1/1. 
ὑποδηλόω 97. 29. 
ὑποδώριος 128. 19, 29. 
ὑποκαταφρονέω 1322. 16. 
ὑπόληψις 192. 2ο; 191. 

192. 142: 199. 22. 
ὑποσημαίνω 119. /. 
ὑποτυπόω 110. 1; 148. 12. 
ὑποφρύγιος 128. 17, 209. 
ὑποχαίνω 192. 17. 

13, 18ιυ 

φαντασία 101.24: 102.8: 1899. 11. 
φαθλος 114. 29. 
φαύλως 124. 24; 1926. 1. 
φθέγγομαι τίς 67 105. 11: 106. 

237 107. 1 
φθόγγος (“ δή Ἰ ῥᾳνςύ. 
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φρύγιος 128: 190. 13, 14. 
φυσικός 110. ο; 119. 1ο, 14 198. 

24. 
φύσις 97. 11, 32; 98. 3; 100. 247 
ου πα]. το, 21; 119.1, 41 
118. 2: 119. 5, 7: 190.4: 195. 
34: 127.17; 190. 251 192. 14; 
189. δ; 194. ο: 1956. 19: 149. 
15. 25. 

φύω 97. 20: 102. 33; 108. 1δ; 
114.9; 190, 65 129. 23: 192. 
ο, 

φωνή (5εε ποῖε οἩ 96. 18) ῥασςέηο. 

χαλεπός 106. τ6; 108. τ2. 
χειρουργία 192. 7, 1δ; 1989. 17, 

18: 194. 8. 
χορδή 104: 18989. 13, 16. 
χράοµαι 96. 11; 110. 16: 115.5: 

124. 43: 199. 1ο: 142. τή; 
149. 12; 144. 11. 

χρήσιμος 107. 1} 108. το, 24. 
χρῆσις 119.17; 129. 19. 
χρόα («5μαά6, επραϊνϊδίουι οἱ 

6επας᾽; 5ε86 ποῖο οἩ 116. 4): 
115. 2ο: 136. τα; 156. 11: 
162. 14: 168.15, 19: 159. 14: 
160. αμ 

χρόνος 102. 3 104. 6; 115. 8. 
χρῶμα ( ομτοπια(ῖο 6εητς Ἂ βασρέη. 
χρωματικός (5εε 1παπ. Α, ὃ 6) 

ῥασσέη». 
χώρα 160. το, 21. 
χωρίζω 1032. 12: 

160. δ. 
χωρισμός 9δ. 1. 

110. 4: 128. 20; 

ψευδής 99. 29. 

ὠφελέω 1389. 1ο, 12. 
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